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Zápisnica zo zasadnutia Členskej schôdze 
SkChCh, o.z., sídlo Demänovská č. 48, Bratislava 

 
Termín  :   9.3.2013 
 
Miesto  :   Hotel Blue, Riazanská 38, Bratislava 
 
Program : 
 
 1. Otvorenie, privítanie členov  

 2. Schválenie programu 

 3. Správa o činnosti v uplynulom roku 

 4. Správa poradcu chovu 

 5. Správa o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami 

 6. Prehlásenie revíznej komisie 

 7. Plán akcií na budúci rok 

 8. Návrh na asociované členstvo 

 9. Návrh na absolvovanie skúšky z chovateľského minima pre začínajúcich chovateľov 

10.Prehodnotenie bodovania Top chrt a Klubový šampión 

11.Vyhodnotenie súťaže TOP chrt a ocenenie víťazov 

12.Vyhlásenie klubových šampiónov za rok 2012 

13.Diskusia 

 
1. Otvorenie 
 
Predseda SkChCh pán Vlastislav Vojtek privítal prítomných členov, ktorí sa zúčastnili zasadnutia členskej schôdze 
a podľa prezenčnej listiny ich bolo 49, z toho 6 nových členov. Podľa Článku III, odstavec 1, bod 12 stanov SkChCh je 
členská schôdza uznášaniaschopná. 
 
 
2. Schválenie programu 
 
Do termínu zasadnutia členskej schôdze bol na SkChCh doručený od pani I. Gräczer návrh, kde v troch bodoch 
navrhuje do programu zaradiť prerokovanie chovateľského poriadku tak, aby zahŕňal všetky zmeny, ktoré boli 
schválené a aby bol jasný pre všetkých členov, ďalej navrhla, aby klub objednal za úhradu obnovu webovej stránky 
a aby členská schôdza schválila ďalšiu veterinárnu prax na vyšetrenie srdca Veterinárnu univerzitu Brno (príloha č.1). 
Pán Ferko dal návrh, aby bol výbor klubu doplnený o ďalšieho člena a doplnenie stanov.  
 
Po doplnení bol program jednohlasne schválený prítomnými členmi. 
 
 
3. Správa o činnosti v uplynulom roku 
 
Správu o činnosti za uplynulé obdobie predniesol pán V. Vojtek. (príloha č.2) 
 
 
4. Správa poradcu chovu 
 
Správu  prečítala poradkyňa chovu pani Janka Dragúňová. (príloha č. 3) 
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5. Správa o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami. 
 
Túto správu predniesla pani Iveta Vojteková. (príloha č. 4) 
 
 
6. Prehlásenie revíznej komisie 
 
Prehlásenie revíznej komisie predniesla pani Adriana Vaneková. (príloha č. 5) 
 
 
7. Plán akcií na rok 2013 
 
Pán V. Vojtek navrhol prítomným členom organizovanie klubovej akcie naplánovanej na termín 30.8. – 1.9. 2013 
v rekreačnom stredisku Hotel Relax Lomnistá Jasenie, ktoré bolo jednohlasne prijaté. (príloha č. 6) 
 
 
8. Návrh na asociované členstvo 
 
Pán V. Vojtek vysvetlil princíp asociovaného členstva v našom klube a jeho zakotvenie do stanov nášho klubu pod Čl. 
V, bod 3. Návrh na asociované členstvo pre nových členov bolo navrhnuté na dobu 2 rokov s členským príspevkom 
20 Eur, alebo 1 rok s členským príspevkom 17 Eur. 
Hlasovaním napokon prešlo asociované členstvo na dobu 2 roky s členským poplatkom 20 Eur. 
Za: 38                                       Proti: 2                                                    Zdržal sa:  3 
 
 
9. Návrh na absolvovanie skúšky z chovateľského minima pre začínajúcich chovateľov (príloha č.11) 
 
Po plodnej diskusii prítomných členov a vyjasnenia si jednotlivých pripomienok a otázok bol tento bod schválený  
nasledovne:  
Za: 40                                       Proti: 1                                                    Zdržal sa : 2 
 
 
10. Prehodnotenie bodovania Top chrt a Klubový šampión 
 
Po diskusii a prijatých zmenách sa bodovanie pre získanie titulu TOP Chrt mení hlavne v tom, že sú opäť do 
bodovania prijaté balkánske krajiny a tabuľka sa rozšírila o niektoré tituly a body. Rovnako prišlo ku zmene v bodovaní 
klubového šampióna (príloha 7, 8) 
Navrhnuté  zmeny boli jednohlasne prijaté. 
 
 
11. Vyhodnotenie súťaže Top Chrt a odovzdanie cien 
 
Ceny boli víťazom Top chrt odovzdané za príjemného potlesku všetkých prítomných členov prvým 10 z bodovacej 
tabuľky: 
 

Poradie Plemeno - meno psa počet výstav Body 

1 
Afghan - Tiberio Tancredi Gandamak 
M: Leonardi Maria Cristina 26 879 b 

2 Afghan - Travis Pastrana Gandamak 
M: Mučková Kristína 

18 737 b 

3 Afghan - Tracy Chapman Gandamak 
M: Bezaková Petra 

17 672 b 

4 
Afghan - Tanita Tikaram Gandamak 
M: Ghioni Simonetta & Enrico Stefanizzi 16 647 b 

5 
Saluki - Asianne al Zahra 
M: Zemánková Hana + Andrea 20 629 b 
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6 Saluki - Bahira Ansam Al-najir 
M: Ivana Gräczer 

26 561 b 

7 PLI - Lux Loral Maribella Magica 
M: Stanislava Beňová 

17 559 b 

8 
Deer - Augustin Earl Balvert's 
M: Žaneta Pokorná 12 540 b 

9 
IW - Artaban Cirapet 
M: Róbert Chalás 

14 531 b 

10 Sloughi - Bassira ag Dalvit 
M: Ivan Pádej 

9 480 b 

 
 
12. Vyhlásenie klubových šampiónov za rok 2012 
 
Noví kluboví šampióni boli prítomným členom predstavení a prítomným majiteľom boli odovzdané diplomy a hodnotné 
ceny v podobe pokálov. 
 

Por. č. Majiteľ Meno psa Plemeno Spracovaná tabuľka /  
Počet bodov 

30/2013 
Ing. Alexandra Kardošová 
Jenisejská 1433/45, 040 12 
Košice 

Galileo Pustynny Wiatr Taliansky 
chrtík 

474 

31/2013 
Hana a Andrea Zemánková 
Macov 15, 930 32 Blatná na 
Ostrove 

Asianne Al Zahra Saluki 314 

32/2013 Žaneta Pokorná 
Velký Beranov 356, 588 21 

Augustin Earl Balvert's Deerhound 487 

 
 
 
13. Diskusia 
 
V diskusii sa prejednávali jednotlivé články a body stavov a chovateľského poriadku a rovnako boli prijaté zmeny. 
Pán Ferko dal návrh, aby sa výbor klubu rozšíril o ďalšieho člena, pána Pádeja. Návrh pána Ferka sa nestretol 
s podporou prítomných členov. 
Stanovy sa dopĺňali a menili v Článku V. Členstvo v združení, v bode 3., kde sa doplnilo asociované a čestné 
členstvo. 
 
Článok VI. Práva a povinnosti členov bol doplnený v bode 1, 2 a 3. 
 
Článok VII. Zánik členstva je jednoznačne prijatý termín zaplatenia členského príspevku za daný rok do konca 
februára. 
 
Článok VIII. Orgány združenia v bode 1.3. sa dopĺňa o vnútorné predpisy a v bode 1.13. môžu hlasovacie právo 
využiť len členovia prítomní na  členskej schôdzi. 
 
V chovateľskom poriadku sa prijali doplnky v § 5 Chovné jedince bod 3.d, kde sa doplnila Súkromná veterinárna 
klinika pre malé zvieratá, Zavarská 11, 91700 Trnava, MVDr. Nováková, Tel.: 033/5501609 a Veterinárna univerzita 
Brno. V bode 3.e  sa prijalo upresnenie znenia. 
 
V § 7 Chov a riadenie chovu boli v bode 1a. a  1b. prijaté upresnenia znení. V bode 4. pani Holbová navrhla, aby 
suka v plemene írsky vlkodav mohla vrhnúť šteňatá 2 x za život, čo sa nestretlo s podporou. Za tento návrh bolo 6 
hlasujúcich. Zdržali sa 4 a proti bolo 33 prítomných členov. 
 
V § 8 Pripúšťacie povolenie bol upresnený bod 2. 
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V § 10 Vrh sa rovnako upresnili jednotlivé body.  
 
V § 12 Vekové hranice sa upresňuje bod 2. 
Všetky tieto doplnky, spresnenia a úpravy boli prijaté valnou väčšinou prítomných hlasujúcich členov. 
 
Pán Mozolák a pani Ondrišová navrhli opäť zaviesť k získaniu chovnosti aj licenčný beh. Tento návrh sa nestretol 
s podporou jednoznačnej väčšiny prítomných členov. 
 
Pán Rizman sa vzdal funkcie člena revíznej komisie. Na túto funkciu bola navrhnutá pani J. Mrázová. Návrh bol prijatý 
valnou väčšinou prítomných členov. 
 
Realizáciou obnovy webovej stránky bola poverená členka nášho klubu slečna M. Galová, ktorá v spolupráci so Z. 
Cibulkovou pripravia návrhy. 
 
Pán V. Vojtek navrhol pani  Pavláskovú a pána Schmucka staršieho za čestných členov klubu. Tento návrh bol prijatý 
v pomere:  
Za : 41                                                       Proti: 2                                             Zdržal sa : 0 
 
 
Všetkými prítomnými členmi bol časopis CHRTY deklarovaný ako klubový časopis, ktorý je kolektívnym dielom členov 
SkChCh. 
 
 
 
Ďalšie prílohy : Stanovy SkChCh (príloha 9) 
                         Chovateľský poriadok (príloha 10) 
 
                                                                                                                                     Zapísala : Z. Slivoňová 
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Príloha č.1:  
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Príloha č.2: 
 
Správa o činnosti klubu za rok 2012 
 
Výbor klubu sa stretával v roku 2012 podľa potreby, minimálne raz za dva mesiace. 
 
V marci sa zorganizovala členská schôdza s odovzdávaním cien za TOP 10 2011 a klubových šampiónov. 
 
V auguste sa v Topoľčiankach zorganizovala Stredoeurópska výstava chrtov – 1. ročník a  klubová výstava chrtov. 
V sobotu večer v kaštieli bolo chrtárske posedenie s muzikou. 
 
V novembri pri MVP v Nitre bola zorganizovaná Špeciálna výstava chrtov. 
 
Súbežne s klubovými akciami bolo zorganizované uchovňovanie. 
 
Zaviedli sa neformálne klubové stretnutia - vždy prvá streda v mesiaci. 
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Príloha č.3:  
Správa poradcu chovu pre chrty za rok 2012 

 
Za rok 2012 sa narodili šteňatá zapísané v plemennej knihe ÚKK po jednotlivých plemenách nasledovne: 

 
Írsky vlkodav 
 
CHS: Nitrická záhrada,  
chovateľ: Martin Veselý,  
narodené dňa: 20.1.2012,  
rodičia: o: Knallasen´s Collan x m: Beltine Matusalem, počet šteniat: 7/8 
443- Amulet-pes- platá 
444-Alban Arthuan-pes-plavá 
445-Asslan-pes-pásikavá 
446-Aaron-pes-plavá 
447-Acheron-pes-pásikavá 
448-Arsan-pes-pásikavá 
449-Arawn-pes-plavá 
450-Aileen-suka-plavá 
451-Abbie-suka-plavá 
452-Adela-suka-pásikavá 
453-Aretha-suka-pásikavá 
454-Abigail-suka- pásikavá 
455-Aila-suka-pásikavá 
456-Ardeen-suka-pásikavá 
457-Annora-suka-pásikavá 
 
CHS: Matajov raj,  
chovateľ: Iveta Matajová,  
narodené 3.4.2012,  
rodičia: o: Blow Magnificant Savinika x m: Gussie Aarkas-Eden, počet šteniat:4/3 
473- Casanova Black- pes- čierna 
474-Cezar Avemne-pes-žíhaná 
475-Cruze CastecKing-pes –čierna 
476-Crystal Cyprián-pes-žíhaná 
477-Celine LaraSun-suka-čierna 
478-Cleopatra Rouss-suka-žíhaná 
479-Cora-suka-žíhaná 
 
CHS: CasidyRay,  
chovateľ: Ing. Pavlína Polčičová,  
narodené dňa:14.3.2012,  
rodičia:o: Fleetwoodmac von der Saalmuhle x m:Brave Casidy Ray, počet šteniat:3/3 
467-Clark-pes-plavá 
468-Cliffhanger-pes-žíhaná 
469-Collins-pes-plavá 
470-Candy-suka-žíhaná 
471-Carmen-suka-žíhaná 
472-Constance Rose-suka-plavá 
 
CHS: TullamoreGoodStuff,  
chovateľ: Ivana Joklová,  
narodené 6.9.2012,  
rodičia: o: Pitlochry´s Sting x m: Ash Tree Estate Tullamore Good Stuff, počet šteniat 3/3 
488-Bourbon-pes 
489-Beefeater-pes 
490-Baileys-pes 
491-Becherovka-suka 
492-Bloody Mary-suka 
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493-Brandy-suka 
 
CHS: Gebba von Bodolou,  
chovateľ: Albrechtová Erika,  
narodené 7.9.2012,  
rodičia: o:Benjamin Matusalem x Adelle Anam Chara, počet šteniat: 6/3, jedna sučka uhynula 
Ace-pes 
Aramis-pes 
Arny-pes 
Atik-pes 
Axel-pes 
Adelle-suka 
Arista-suka 
 
CHS: Matusalem,  
chovateľ: Dragúňová Janka,  
narodené 24.9.2012,  
rodičia: o: Gelert Spirit´s Big Foot x m: Evita Moonvillage, počet šteniat: 4/1, jeden pes usmrtený 
494-Eldon-pes-biela 
495-Elliot-pes-biela 
496-Estyrion-pes-biela 
497-Estelle-suka-biela 
 
CHS: Juriga,  
chovateľ: Hrkel Juraj,  
narodené dňa 16.11.2012,  
rodičia: o: Knallasen´s Couperin x m:Savargina Sagittarius, počet šteniat 3/5 
507-Bard-pes 
508-Bilbo-pes 
509-Bohruta-pes 
510-Beatrice-suka 
511-Belatrix-suka 
512-Beladona-suka 
513-Barakuda-suka 
514-Butterfly-suka 
 
CHS: Matajov raj 11/2012 zažiadané o zápis šteniat 
 
 
Barzoj 
 
CHS: Mraja,  
Mrázová Jana,  
narodené:25.7.2012,  
rodičia: o: Coburn Meyta Samhain on Fire x m: Amuri-Pajkos Desszert, počet šteniat: 2/5 
284-Fabergé-pes-biela, zlaté znaky 
285-Filat-pes-mahagón, biele zn, maska 
286-Fantazyjna Feodora-suka-červená, biele znaky 
287-Farfornaya Krasota-suka-biela, zlaté znaky 
288-Favoritka Serdca-mahagón, biele zn.,maska 
289-Figura Soversenstva-suka-biela, mahagón, zn.,maska 
290-Fjodorovna Carica-suka-červená, biele zn., maska 
 
CHS: Pardál z Asuanu,  
chovateľ: Hanka Zemanková,  
rodičia: o: Hakim Balšaja Achota x m: Avrila z Palatinu Moravia, narodené: 18.12.2012, počet šteniat: 0/1 
Zažiadané o SPKP 
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Saluki 
 
CHS: Arshan,  
chovateľ: Štefan Remák Mgr.,  
narodené 19.6.2012,  
rodičia: o: Blue Nile Reason to Believe x m:Erela Naomi Hadi El Basher, počet šteniat 4/7 
Balthasar-pes 
Baptiste-pes 
Barnabas-pes 
Bartolomew-pes 
Bel Blanc-suka 
Bianca-suka 
Blanchefleur-suka 
Blandine-suka 
Bluebell-suka 
Blumarine-suka 
Bailey-suka 
 
CHS: Arshan,  
chovateľ: Štefan Remák Mgr.,  
narodené: 18.8.2012,  
rodičia: o:Elamir Adiddas x m: Aziz Extera, počet šteniat: 0/1 
147-Cristalline-suka-grizle 
 
 
Whippet 
 
CHS: Almir´s Family,  
chovateľ: Zuzana Augustíniová,  
narodené:27.3.2012,  
rodičia: o: Peter Pan z Úplňku x m: London´s fog Calendar Girl, počet šteniat: 1/6 
478-Asterix-pes 
479-Afrodita-suka 
480-Alica-suka 
481-Amálka-suka 
482-Andromeda-suka 
483-Arabela-suka 
484-Ariel 
 
CHS: London´s fog,  
chovateľ: Zuzana Mikušová,  
narodené: 31.3.2012,  
rodičia: o: Tazaris Ikariam x m: Caitlin Gal London´s fog, počet šteniat: 1/5 
488-Dashing Ikariam-pes-modropásikavá s biele znaky 
489-Dawning Skies-suka- biela s modrožíhaným plastom 
490-Dakota Black Hills-suka-čierna s bielymi znakmi 
491-Damsel Caitlin-suka-biela s tmavožíhaným plastom 
492-Dotted Ladybird-suka-biela s modrými platňami 
493-Dark Angel-suka-modrá s bielymi znakmi 
 
 
Cirneco dell´Etna 
 
CHS:LavaDell´Etna,  
chovateľ: Monika Szimethová,  
narodené: 9.5.2012,  
rodičia: o: Pablo del Gelso Bianco x m: Colisto´s Bianca, počet šteniat: 1/5 
3-Alex-pes-plavá 
4-Alba-suka-plavá 
5-Amelia-suka-plavá 
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6-Angelina-suka-plavá 
7-Ariana-suka-plavá 
8-Ariel-suka-plavá 
 
 
Ibizský podengo krátkosrstý 
 
CHS: Eskarxa,  
chovateľ: Daniela Gašparovičová,  
narodené 7.5.2012,  
rodičia: o: Torero D´Antrilles x m: Davinci Heron and Hound´s First Lady, počet šteniat:2/5, jedna suka 
usmrtená  
13-Eskarxa Amaretto-pes-pinto 
14-Eskarxa Anisetto-pes-pinto 
15-Eskarxa Alhezi-suka-pinto 
16-Eskarxa Acália-suka-pinto 
17-Eskarxa Avellana-suka-pinto 
18-Eskarxa Amália-suka-pinto 
 
 
Taliansky chrtík 
 
CHS:Mraja,  
chovateľ: Jana Mrázová,  
narodené 11.1.2012,  
rodičia: m: Eillen Skarak x o:Dio Diesel Bugsy, počet šteniat ½ 
202-Eleben-pes-čierna 
203-Ednah-suka-piesková s maskou 
204-Elisheva-suka-modrá 
 
CHS: Quindici,  
chovateľ: Slivoňová Zuzana,  
narodené 21.2.2012,  
rodičia: o: Legolas Gil-Endor x m: Victoria´s Secret King of Ivar, počet šteniat: 0/1 
209-Idaia-suka-isabell 
 
CHS: Duelano,  
chovateľ: Ondrišová Jana,  
narodené: 24.2.2012,  
rodičia: o: Capobando Tileco x m: Fortuna Romana Allegra, počet šteniat: 3/1 
205-Blue Vision-pes-šedá biele prsty 4 nohy 
206-Blue Diamond-pes- šedá, biele prsty 3 nohy 
207-Blue Belvet-pes-seda, biely znak na hrudi 
208-Bluebell- suka-šedá 
 
CHS: Quindici,  
chovateľ: Slinoňová Zuzana,  
narodené 27.3.2012,  
rodičia: o: Elendil Gil-Endor x m: Dolce Vita Du Domaine De Chanteloup, počet šteniat: 1/0 
211-Janus-pes- šedá bez znakov 
 
CHS: Tredici,  
chovateľ: Ivana Pohubová,  
narodené: 15.6.2012,  
rodičia: o: Berchah Mraja x m: Enya Cantante, počet šteniat:3/3, jeden pes uhynul 
217-Hammond-pes- šedá, biele znaky 
218-Harpo-pes-Isabell, biele znaky 
219-Harmony- suka-isabell, biele znaky 
220-Heikki-suka-isabell, biele znaky 
221-Henika-suka-biele znaky 
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CHS: DoraGrey,  
chovateľ: Finíková Patrícia,  
narodené 22.5.2012,  
rodičia: o:Bel Aghios Minos du Domaine de Chanteloup x m: Deianeira Quindici, počet šteniat: 0/3 
Bel Ami DoraGrey, čiena, biele znaky 
Bella Bobbi DoraGrey,izabela, biely znak 
Bellen DoraGrey, čierna, biele znaky 
 
CHS: Tredici,  
chovateľ: Ivana Pohubová,  
narodené: 9.8.2012,  
rodičia: o: Berchah Mraja x m: Dolcezza Tredici, počet šteniat: 1/2,  jeden pes uhynul  
224-Chastity-suka-isabell 
225-Chiquitita-suka- Isabell, biely znak 
 
 
Rekapitulácia vrhov za rok 2012 po plemenách: 
Írsky vlkodav: 30/26 

Barzoj: 2/6 

Saluki: 4/8 

Whippet: 2/11 

CirnegoDell´ Etna: 1/5 

Ibízskypodengo krátkosrstý: 2/5 

Taliansky chrtík: 9/12 
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Príloha č.4: 
 

Správa o hospodárení a nakladaní z finančnými prostriedkami 
 

Sumár 2012            
                       

  
poč. stav  
1.1.2012 príjem výdaj zostatok                

banka 6834,25 17070,52 -19769,4 4135,39                

pokladna 47,72 17186 -15220 2013,72                

spolu 6881,97 34256,52 -34989,4 6149,11                

                        

rok 2012   34256,52 -34989,4 -732,86                
Z toho výber 
z banky do 
pokladne 
6700,-€                      
                       

Príjmy členské Chovnosť 
Kontroly 
vrhov 

rekl.pred
m. 

inz. 
spravod 

predaj. 
sprav. pokuta Veľká Ida        

banka 2495 290 270 0 170 38,6 300 83        

pokl 434 110 240 120 470 60            

  2929,0 400 510 120 640 98,6 300 83        

                       

Výdavky 
bank.popl
. tlač poštovne cestovné refund. čl.známky čl.schôd. web kanc TOP 

hus
. 

spravo
d. 

banka 114,74 0 0     200   75       2194 

pokladňa 0 30,83 377,7 1261 500 59,01 210 100 286,48 224,6 107 1952,5 

            259,01   175       4146,5 

                         

              ŠV 11/2012          

SEV + KV 8/2012  príjem  výdaj        príjem  výdaj        

bank   7021 6613,74       2074 372,72        

pokl.   7707 7527,57       1283 2230,1        

    14728 14141,31 586,69     3357 2602,77 754,23      

V Bratislave, 5.3.2013                   
 
 
UKK od roku 2013 zrušila členské preukazy ako aj známky a tak SKChCh dal vyrobiť svoje preukazy a známky a tie 
budú členom do konca apríla rozposlané. 
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Príloha č.5: 
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Príloha č.6: 
 

Plán činnosti a akcií na rok 2013 
 

1. Zorganizovanie dnešnej členskej schôdze s odovzdávaním cien za súťaž TOP 10 a klubový šampón. 

 

2. 9. augusta 2013 – Klubová výstava chrtov– Bratislava – dostihová dráha Starý háj 

Rozhodcovia: Bernd Munstermann, D 

Andrea Novak, SLO 

Klubová výstava je súčasťou  súťaže „Krása a výkon 2013“ 

 

3. 10. augusta 2013 – CACIL coursing , organizuje Coursingový klub 

V sobotu večer plánujeme chrtárske posedenie. 

 

4. 31.8. – 1.9. 2013 pripravujeme klubový víkend v areáli hotela Relax Lomnistá Jasenie pri Podbrezovej, 
www.hotel-lomnista.sk . 

V sobotu bude výstava chrtov, posudzujú chovatelia chrtov, v nedeľu coursing, behá sa bez licencie. 

 

5. 31. novembra 2013 - Špeciálna výstava chrtov pri CACIB Nitra. 

Rozhodcovia:  Bruno Nodali, Taliansko 

Miodrag Vretenicic, Monte Negro 

 

6. Budú pokračovať klubové večery, vždy v prvú stredu v mesiaci. 

 

7. Vydá sa klubový spravodaj Chrty. 

 

8. Uchovňovanie pri všetkých klubových akciách, možnosť aj mimoriadneho termínu uchovnenia podľa dohody 
a záujmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotel-lomnista.sk
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Príloha č.7: 

TOP CHRT 
Robí sa poradie TOP 10 zo všetkých chrtov. 

     
 

• Do TOP 10 sa započítavajú body zo všetkých výstav na Slovensku (CACIB, CAC špeciálna, klubová) 
• Zo zahraničia len body z CACIB výstav, klubových alebo špeciálnych výstav (nie CAC výstavy).  
• Ak sa pri viacerých psoch rovná ich počet bodov, lepšie umiestnenie získava pes s menším počtom výstav. 
• CAC ČMKU sa do bodovania nezapočítava. 
• Majiteľ psa a všetci spolumajitelia musia byť v danom roku ČLENMI SKChCh so zaplateným členským 

poplatkom! 
  

Bodovacia tabuľka: 
 

 Počet psov v triede V1 V2 V3 V4 
 do 4 3 1 - - 
 5-9 5 3 2 1 
 10-14 7 5 4 3 
 15 a viac 9 7 6 5 
  
Tituly: 
 CACIB 30 bodov 
 resCACIB 25 bodov 
 CAC 20 bodov 
 resCAC 10 bodov 
 CAJC 20 bodov 
 BOJ 5 bodov 
 Najlepší pes/suka 
 Klubový víťaz 
 Víťaz špeciálnej výstavy 
 Víťaz Slovenska 
 Grand Prix Winner 
 Derby Winner 

15 bodov 

 BOB 10  bodov 
 BOS 5 bodov 
  
Svetový víťaz 
Svetový víťaz mladých 
Európsky víťaz 
Európsky víťaz mladých 
FCI EuroSightound víťaz  
FCI EuroSight. víťaz mladých 

10 bodov 

  
Umiestnenie v záverečných súťažiach: 
1-BIG 10 bodov 
2-BIG 7 bodov 
3-BIG 5 bodov 
4-BIG 3 body 
5-BIG 2 body 
  
1-JuniorBIG 7 bodov 
2-JuniorBIG 5 bodov 
3-JuniorBIG 3 body 
  
BOD 5 bodov 
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BIS 10 bodov 
 

Pri známke VÝBORNÝ zo svetovej výstavy, európskej výstavy, FCI EuroSighthounds a Central European 
Sighthound Winner si pripočítajte +5b k hodnoteniu 

a ďalšie body ak sa chrt umiestnil v poradí Výborný I. až Výborný IV. takto: 
V1 – 5 bodov 
V2 – 4 body 
V3 – 3 body 
V4 – 2 body 
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Príloha č.8: 

Šampión SKCHCH 
  
Podmienky pre udelenie: 
Body pre udelenie titulu Šampión KCHCH môžu byť získavané po neobmedzene dlhú dobu, najmenej však počas 2 
výstavných sezón. Počas celej doby musí byť majiteľ psa riadnym členom KCHCH (so zaplateným členským 
poplatkom). Body z výstav počas doby, keď majiteľ psa nie je členom KCHCH, sa nezapočítavajú. Je 
bezpodmienečne nutné získať body z Klubovej výstavy. Body sa započítavajú len z tried dospelých psov – strednej, 
otvorenej, pracovnej, šampiónov, víťazov, čestnej, veteránov. Je potrebné dosiahnuť hranicu 300 bodov! 
  
 Body možno získať na výstavách: 

• Klubová výstava KCHCH (nutná) 
• Národná, špeciálna a každá ďalšia výstava v SR so zadávaním CAC 
• Medzinárodná výstava v SR 
• Národné a medzinárodné výstavy v zahraničí 
• Európska, Svetová, Crufts  

 
Bodové hodnotenie výstav: 
 

Klubová výstava KCHCH 
V1 4 
V2 3 
V3 2 
V4 1 
CAC 5 
resCAC 3 
KV 10 
BOB 10 

  
Národné a ostatné výstavy so zadávaním CAC 
V1 4 
V2 3 
V3 2 
V4 1 
CAC 5 
resCAC 3 
Národný víťaz 
Víťaz Slovenska 
Grand Prix Winner 
Derby Winner 
Víťaz špeciálnej výstavy 
Víťaz SEVCH 
FCI EuroSighthounds 
Winner 

6 

BOB 6 
BOS 3 

 
Medzinárodné výstavy doma a v zahraničí 
V1 5 
V2 4 
V3 3 
V4 2 
CAC 5 
resCAC 3 
CACIB 10 
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resCACIB 6 
BOB 6 
BOS 3 

   
Európske, Svetové, Crufts 
V1 7 
V2 6 
V3 5 
V4 4 
V 2 
CAC 7 
resCAC 5 
CACIB 12 
resCACIB 8 
BOB 8 
BOS 4 

  
Umiestnenie v BIG a BIS 
BIG 10 
resBIG 8 
III.BIG 6 
IV.BIG 4 
V.BIG 2 
BIS 15 
resBIS 10 
III.BIS 5 

  
Získané body je potrebné doložiť kópiou posudkového listu z každej výstavy. Majiteľ psa, ktorý žiada o udelenie titulu 
Šampión SKCHCH pre svojho psa, musí predložiť výsledky už spracované podľa príkladu: 
  

Výstava Hodnotenie Body Body spolu 
30.5.04 CACIB Nitra V1,CAC, resCACIB 5+5+6 16 
6.11.04 KV Nitra V1, CAC, KV, BOB 5+10+10 25 
12.12.04 CACIB 
Brusel 

V3 3 3 

.....A tak ďalej ďalšie výstavy..... 
    Spolu: 303 bodov 

  
Zoznam spolu s kópiami posudkov posielajte na adresu:  
Mgr. Adriana Vaneková, Podjavorinskej 13, 811 03 Bratislava, of_silken_grace@yahoo.com 
  
Výbor na najbližšej schôdzi výsledky prejedná a schváli udelenie titulu danému jedincovi.  
 
Titul sa zapisuje do Preukazu o pôvode. Diplomy a poháre budú odovzdané na najbližšej klubovej akcii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:of_silken_grace@yahoo.com
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Príloha č.9: 
 

STANOVY občianskeho združenia 
Slovenský klub chovateľov chrtov 

  
 

Článok I. 
Názov združenia 

  
Slovenský klub chovateľov chrtov 
Oficiálna skratka: SKCHCH 
  
 

Článok II. 
Sídlo združenia 

  
Demänovská 48, 831 06 Bratislava 
 
  

Článok III. 
Úvodné ustanovenia 

             
1. SKCHCH je záujmovým združením osôb zameraných na kynológiu.  
2. Pôsobnosť združenia: územie Slovenskej republiky  
3. Združenie môže vstupovať do tuzemských a zahraničných  kynologických organizácií.  
4. Zastrešujúcou organizáciou združenia je Slovenská kynologická jednota (SKJ).  
5. Činnosť klubu je podmienená vzájomnou pomocou a spoluprácou svojich členov pri organizovaní klubových akcií. 
  
 

Článok IV. 
Cieľ združenia 

 
1. Združovať dobrovoľnou formou záujemcov o kynológiu, majiteľov a  chovateľov všetkých plemien psov, hlavne 

však X. skupinu –  chrty  podľa rozdelenia FCI.  
2. Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku kynológii, etológii a tým k životnému prostrediu. Ďalej podporovať 

vzťah členov ku prírode a dbať na etické správanie sa k zvieratám.  
3. Počas akcií, ktoré organizuje klub, prioritne dbať na zdravie zvierat. V prípade, že je zistený nedostatok, ktorý by 

mohol viesť ku poškodeniu zdravia zvieraťa, klub je povinný tomu zabrániť.  
4. Staranie sa o rozvoj, chov a propagáciu čistokrvných chrtov, usporadúvanie výstav, zvodov a školení súvisiacich s 

chovom a propagáciou chrtov, vydávanie informačných materiálov o chrtoch, ročeniek a spravodajov, kalendárov. 
Organizovanie klubových spoločenských akcií. 

  
 

Článok V. 
Členstvo v združení 

  
1. Členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR). Členom združenia môžu byť aj 

právnické osoby.    
2. Počet členov je neobmedzený. Členstvo v klube je dobrovoľné a môže sa ním stať každý občan, ktorý má 

záujem o rozvoj chovu čistokrvných chrtov. Do združenia prijíma členov výkonný výbor na základe písomnej 
žiadosti uchádzača o členstvo. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú 
schôdzu združenia, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.  

 
3. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné. 

 
3.1. RIADNE ČLENSTVO 

3.3.1. Riadnymi členmi sú tí členovia Slovenského klubu chovateľov chrtov, ktorí sa nimi stali do 
9.3.2013. 
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3.3.2.  Riadnym členom sa od 9.3.2013 môže stať len asociovaný člen, po dvoch rokoch 
asociovaného členstva za nasledovných podmienok: 
• Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku Slovenského klubu chovateľov chrtov 
• Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu. 
• Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, 

členskou schôdzou, alebo výborom klubu. 
• Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do konca februára príslušného 

kalendárneho roka. 
 

3.2. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO 
3.2.1 Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.  
3.2.2. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor Slovenského klubu chovateľov chrtov. 
V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15 dní odvolať na členskú schôdzu Slovenského klubu 
chovateľov chrtov. 
3.2.3. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub poskytuje.  
3.2.4. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a 
rozhodovať o dôležitých otázkach. 
3.2.5. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu a aktívne 
prispievať k zveľaďovaniu plemien chrtov a Slovenského klubu chovateľov chrtov. 
3.2.6.  Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, 
členskou schôdzou, alebo výborom klubu. 
3.2.7. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do konca februára príslušného 
kalendárneho roka. 
3.2.8. Po dvoch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe 
písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská alebo výročná schôdza 
Slovenského klubu chovateľov chrtov. 

 
3.3. ČESTNÉ ČLENSTVO 

3.3.1. Členská schôdza, Výročná členská schôdza a výbor klubu môžu tých, ktorí sa mimoriadne 
zaslúžili o klub alebo o chov chrtov, navrhnúť za  čestných členov. Čestní členovia členské poplatky 
do klubu neplatia. 

 
4. Členovia združenia, ktorí sú členmi i ďalších chovateľských združení a u nich zaplatili odvod na SKJ, platia 

ročne členský príspevok znížený o tento odvod.  
5. Noví členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok, ktorý je stanovený vnútornými 

smernicami združenia.  
 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti členov 

 
1. PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV 

a) Podieľať sa na činnosti združenia. 
b) Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov združenia. 
c) Zúčastňovať sa na všetkých akciách združenia. 
d) Predkladať návrhy v odborných otázkach. 
e) Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.  
f) Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 
2. PRÁVA ASOCIOVANÝCH ČLENOV 

a) Podieľať sa na činnosti združenia. 
b) Zúčastňovať sa na všetkých akciách združenia. 
c) Predkladať návrhy v odborných otázkach. 
d) Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. 
e) Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 
3. POVINNOSTI ČLENOV 

a) Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy klubu a strešnej kynologickej organizácie. 
b) Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci. 
c) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia. 



 

21 

 

d) Včas zaplatiť členský príspevok. 
e) Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
f) Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok združenia a strešnej kynologickej organizácie. 
g) V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu. 

  
 

Článok VII. 
Zánik členstva 

  
1. Dobrovoľným vystúpením. 
2. Vylúčením v prípade závažného porušenia stanov alebo vnútorných smerníc združenia.  
3. Neuhradením členského príspevku do konca februára daného roku. 
4. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby. 
5. Zánikom združenia. 

  
 

Článok VIII. 
Orgány združenia 

  
1. Najvyšší orgán: Členská schôdza 

1. Je to najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia. 
2. Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. 
3. Schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy, ich zmeny a doplnky. 
4. Schvaľuje Plán činnosti a Výročnú správu. 
5. Schvaľuje rozpočet a Správu o hospodárení, 
6. Volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán, 
7. Rokuje a uznáša sa o správach a návrhoch výkonného výboru, kontrolnej a revíznej komisie a členov 

združenia, 
8. Členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za 3 roky. Výkonný výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s 

presným programom rokovania najmenej 10 dní vopred. 
9. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva  vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 25 členov združenia.  
10. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú 

ústne počas rokovania  členskej schôdze, sa bude rokovať vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina 
prítomných členov.  

11. Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne podpredseda.  
12. Členská schôdza je schopná uznášania sa pri prítomnosti najmenej 10% z celkového počtu členov združenia.  
13. Hlasovacie právo môžu využiť len riadni členovia prítomní na členskej schôdzi. 
14. Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do združenia a vylúčeniu zo združenia.  

 
2. Výkonný orgán: Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami.  
2. Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu. 
3. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania. 
4. Je 5 alebo 7-členný v zložení: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, registrátor chovných jedincov, 

poradcovia chovu a členovia. Niektoré funkcie môžu byť zlúčené, okrem funkcií predseda, podpredseda a 
tajomník.   

5. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však 6-krát do roka. Schôdze zvoláva predseda alebo 
tajomník najmenej 7 dní vopred. Výkonný výbor o svojich rokovaniach píše zápisnice.  

6. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Ich opatrenia však musí dodatočne prejednať 
výkonný výbor.  

7. Do pôsobnosti výkonného výboru patrí:  
a) uskutočňovať poslanie klubu,  
b) prerokovávať návrhy na prijatie a vylúčenie členov klubu a predkladať prípadné odvolanie členskej 

schôdze,  
c) uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie členskej schôdze,  
d) plánovať činnosť združenia a navrhovať finančný rozpočet,  
e) menovať členov organizačných výborov akcií združenia, 
f) navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov a adeptov na dostihových rozhodcov,  
g) podávať odborné vyjadrenie k chovateľským otázkam a je povinný odpovedať na žiadosti, sťažnosti a 

podnety v lehote do 14 dní po najbližšom zasadnutí výboru,  
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h) hospodárenie sa uskutočňuje podľa výborom schváleného rozpočtu. 
 
3. Štatutárne orgány:  
1. Štatutárnymi orgánmi sú: predseda, podpredseda, pokladník, tajomník (v rovine funkcií), ktorí konajú a podpisujú 

samostatne. 
 

4. Kontrolný orgán: Kontrolná a revízna komisia 
1. Kontrolná a revízna komisia je 3-členná a jej členovia sa volia na členskej schôdzi. 
2. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je 

nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. 
3. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 
4. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

  
 

Článok IX. 
Zásady hospodárenia 

  
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu, 
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, 
3. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, 
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania 

vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú 
činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a stanovami.  

  
  

Článok X. 
Zánik združenia 

  
1. Združenie zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých prítomných riadnych 

členov.  
2. Dobrovoľným rozpustením.  
3. Zlúčením s iným občianskym združením. 
4. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.  
5. Likvidácia majetku sa uskutoční v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ), Chovateľský a zápisný poriadok 

združenia, doplňujúce dokumenty a vnútorné predpisy združenia.  
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Príloha č.10: 

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK 
Slovenského klubu chovateľov chrtov 

  
§ 1. Účel a pôsobnosť 
1. Tento chovateľský poriadok slúži na riadenie chovu plemien chrtov s preukazom o pôvode členských štátov FCI a 

plemenných kníh uznávaných FCI, chovateľom začlenených do SKJ a jeho pôsobnosť je obmedzená na územie 
SR.  

2. Každý, kto sa zaoberá chovom chrtov s preukazom o pôvode a má záujem o plemennú dokumentáciu SKPK SKJ, 
musí dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského poriadku.  

3. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi tohto poriadku a bude 
považovaná za porušovanie tohto chovateľského a zápisného poriadku.  

4. Komisionálny predaj šteniat je zakázaný, taktiež šteňa nesmie byť predmetom internetovej aukcie.  
  
§ 2. Plemeno                                                                                  
1. Plemeno v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z 

plemenných kníh členských a pridružených organizácií  FCI.  
  
§ 3. Majiteľ, držiteľ, chovateľ 
1. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá získala zviera právoplatne a vlastní jeho preukaz o pôvode.  
2. Držiteľom chovného psa je buď jeho majiteľ, alebo tá osoba, ktorú majiteľ poveril, aby psa chovne využila.  
3. Chovateľ je fyzická osoba, ktorá má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a 

vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom.  
4. Záujemcovia o riadený chov musia byť členmi príslušného chovateľského klubu.  
  
§ 4. Právo chovu 
1. Chovateľ vrhu je spravidla majiteľ v čase pripúšťania. Právo na chovné využitie suky alebo psa sa môže preniesť 

na tretiu osobu. Odstúpenie práva chovu má byť dohodnuté písomne a to pred pripúšťaním. Kópia dohody sa 
musí zaslať na registráciu SPKP SKJ. V dohode musia byť presne zachytené všetky práva a povinnosti obidvoch 
strán. Kto prevzal suku na dočasné využitie, je v dobe od pripustenia po odstavenie šteniat považovaný za 
majiteľa suky a za chovateľa.  

2. Ak prešla kotná suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi všetky práva a povinnosti súvisiace 
s odchovom.  

  
§ 5. Chovné jedince 
1. Pre zaradenie do chovu sa musia splniť všeobecné podmienky tohto chovateľského poriadku a štandardu 

jednotlivých plemien.  
2. Jedince s preukazom o pôvode, ktoré splnili podmienky pre zaradenie do chovu, sú vedené v registri chovných 

psov a súk. Zápis do registra chovných psov a súk vykonáva SPKP SKJ.  
3. Zásadne sa vyžaduje pre riadený chov:  

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode  
b) dosiahnutie vekovej hranice - malé plemená od 15 mesiacov, veľké od 18 mesiacov veku  
c) premeranie u plemien whippet a taliansky chrtík so zápisom do PP  
d) vyšetrenie srdca u plemien barzoj a IW, akceptované kliniky:  

• EUVet Bratislava, Bagarova 20, 841 01 Bratislava, MVDr. Jozef Fico, www.euvet.sk 
• Ejmi Bojnice, Školská 60, Bojnice 97201, www.veterina-bojnice.sk  
• Veterinárna klinika MVDr. Tibora Vozára Poprad, Hraničná 666/12, 058 01 Poprad – MVDr. 

Bystrík Nahálka – tel: 0905 975 570 
• Klinika JAGGY Brno, Komárovská 5, 617 00 Brno, www.jaggy.cz  
• Veterinárna univerzita Brno, Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, www.vfu.cz 
• Súkromná veterinárna klinika pre malé zvieratá, Zavarská 11, 917 00 Trnava 

Tel: 033/5501609, MVDr. Nováková 
e) posúdenie chrupu v súlade s FCI štandardom daného plemena so zápisom do PP  

 
4. Absolvovanie minimálne dvoch výstav CAC úrovne usporiadanej pod záštitou SKJ, alebo FCI, z toho jedna 

výstava musí byť usporiadaná klubom, v triede so zadávaním CAC so známkou minimálne veľmi dobrý pre 
suky a výborný pre psov.  

http://www.euvet.sk
http://www.veterina-bojnice.sk
http://www.jaggy.cz
http://www.vfu.cz
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5. U jedincov  vykonávajúcich športovú činnosť kvalifikovanie sa minimálne 2x do A finále s umiestnením do 4. 
miesta na otvorených, medzinárodných a majstrovských dostihoch a coursingoch a účasť na výstave 
usporiadanej klubom v triede so zadávaním CAC so známkou minimálne dobrý.  

  
§ 6. Registrácia chovných jedincov 
1. Po úspešnom absolvovaní §5 tohto chovateľského poriadku bude jedinec pripustený k uchovňovaniu. Do PP 

uchovňovaného jedinca sa zapíšu výsledky uchovňovania a údaje sa uložia do databázy.  
2. Poplatok za uchovnenie je 10,- EUR.  
  
§ 7. Chov a riadenie chovu 

1. Chov je cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa dajú použiť len jedince zaradené do registra chovných psov a 
súk, ktoré musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.  

 
     1a. Udelenie chovnosti IW: k už zavedeným podmienkam sa priraďujú tieto kritériá:  
     - kardiologické vyšetrenie srdca so súčtom bodov:  
      0  - chovný (opakované vyšetrenia každé 2 roky na obnovenie chovnosti) 
      1 - 4  podmienečné uchovnenie (odklad o pol roka s následným ďalším vyšetrením a posúdením veterinára) 
      5 a viac - vyradenie z chovu  
 
     1b. Udelenie chovnosti barzojov: k už zavedeným podmienkam sa priraďujú tieto kritériá:  
     - kardiologické vyšetrenie srdca v čase uchovňovania a následne v 6.roku aktívneho chovu so súčtom bodov:  

0 - chovný 
1 - 4  podmienečné uchovnenie (odklad o pol roka s následným ďalším vyšetrením a posúdením veterinára) 

      5 a viac - vyradenie z chovu  
 
Pokiaľ by niektorý člen obišiel tieto nariadenia a produkoval by s chorými jedincami "nepapierové" šteňatá, 
nasledovalo by vylúčenie zo SKChCh. 

 
2.   Riadený chov - je základným typom chovu, ktorý organizuje chovateľský klub. Ak majú byť chovné jedince 

zaradené do tohto typu chovu, musia spĺňať podmienky stanovené §5 a §6 chovateľského poriadku.  
3.   Sukám v tomto chove sa ponechávajú plné vrhy. Utrácajú sa len neštandardné a choré  jedince.  
4.   Suka môže odchovať len 1 vrh za rok.  
  
§ 8. Pripúšťacie povolenie 
1.   Správne uskutočnené párenie potvrdí majiteľ plemenníka v pripúšťacom potvrdení. Svojím podpisom potvrdí, že 

bol svedkom párenia. Pripúšťacie povolenie obsahuje:  
- meno a číslo zápisu plemenníka 
- meno a číslo zápisu suky 
- meno a adresu majiteľa, resp. držiteľa plemenníka 
- meno a adresu majiteľa suky v čase párenia, prípadne dátum získania suky 
V prípade zahraničného párenia fotokópiu preukazu o pôvode plemenníka.  

2.   Bez pripúšťacieho povolenia sa párenie nesmie uskutočniť. Pripúšťacie povolenie platí 12 mesiacov od jeho 
vystavenia. V prípade sučky, ktorá v rámci časového obdobia platnosti pripúšťacieho povolenia dosiahne vek 8 
rokov, stráca toto povolenie svoju platnosť v posledný deň mesiaca, v ktorom sučka dosiahla vek 8 rokov. Pri 
plemene IW stráca sučka chovnosť dosiahnutím veku 6 rokov. 

3.   Pripúšťacie povolenie si vyžiada majiteľ chovnej suky 2 mesiace pred predpokladaným haraním od registrátora 
chovu, k čomu je potrebné doložiť potvrdenie o zaplatení členského príspevku do klubu v čase predpokladaného 
pripúšťania. U plemena IW a barzoj je potrebné pridať ako prílohu k žiadosti o krycí list kardiologické vyšetrenie 
srdca  v bodovej hodnote 0, nie staršie ako dva roky. Táto príloha musí byť dodaná aj od krycieho psa, ako aj od 
sučky. Pokiaľ by bol krycí pes zo zahraničia, musí byť tento doklad o vyšetrení doložený tiež. 
       Toto tlačivo je zároveň žiadosťou o registráciu vrhu.  

4.    V prípade neplánovaného vrhu u chovateľa, ktorý má v držaní  psa i suku  jedného plemena, bude chovateľovi 
udelená pokuta vo výške 100,- € za každé narodené šteňa. Po uhradení pokuty sa dodatočne vystaví pripúšťacie 
povolenie s prihláškou k zápisu šteniat. 

  
§ 9. Párenie 
1. K páreniu v zmysle tohto chovateľského poriadku môže dôjsť len medzi jedincami rovnakého plemena.  
2. Párenie suky dvoma psami počas jedného hárania je neprípustné.  
3. Umelé oplodnenie potvrdí na pripúšťacom povolení veterinárny lekár, ktorý ho vykonal.  
4. Majiteľom plemenných psov sa doporučuje hlásiť zmenu adresy registrátorovi  chovu.  
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5. Párenie v zahraničí je možné pri plemenách uznaných FCI - len s jedincami s platným preukazom o pôvode psa 
vydaným plemennou knihou uznanou FCI.  

  
§ 10. Vrh 
1. Chovateľ má v čo najkratšom termíne písomne ohlásiť narodenie šteniat poradcovi  chovu.  
2. Chovateľ - majiteľ suky je povinný viesť evidenciu odchovov, ktorú je povinný na požiadanie predložiť 

funkcionárom klubu alebo SPKP SKJ.  
3. Chovateľ s prihláškou na zápis šteniat navštívi veterinárnu prax, ktorá má oprávnenie čipovať šteňatá. Veterinár 

šteňatá začipuje presne podľa poradia, ako sú zapísané na prihláške. Prvé sú zapísané psy podľa abecedy, 
potom suky. Ku každému menu priradí kód mikročipu, prípadne očísluje podľa poradia a prihlášku potvrdí svojím 
podpisom.  

4. Vyžaduje sa kontrola vrhu do veku 6-7 týždňov šteniat. Chovateľ požiada registrátora chovu o vykonanie kontroly 
vrhu. Kontrolu vrhu vykoná registrátor chovu alebo ním poverený člen výboru SKChCh. 

5. Chovateľ za kontrolu vrhu zaplatí 30,- € ešte pred kontrolou vrhu.    
6. Pri kontrole vrhu potvrdí registrátor chovu (alebo ním poverený člen výboru SKChCh) chovateľovi prihlášku na 

registráciu vrhu v SKJ. Chovateľ musí mať prihlášku vypísanú, šteňatá začipované, vyplnené ich mená 
a priložené fotokópie rodokmeňov obidvoch rodičov. Registrátor chovu (alebo ním poverený člen výboru SKChCh) 
prihlášku prevezme od chovateľa a zašle ju na SKJ. SKJ vystaví rodokmene s číslami čipov a zašle ich 
chovateľovi. Chovateľ má od veterinára k dispozícii viac kópií kódov mikročipu. Odporúčame jeden kód 
začipovanému jedincovi nalepiť do Pet Passportu a ostatné si starostlivo odložiť.   
Chovateľ musí nechať zaregistrovať vrh najneskôr do veku 7 týždňov. Vrh sa musí zaregistrovať celý naraz, 
dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.  

7. Ak zistí registrátor chovu (alebo ním poverený člen výboru SKChCh) vo vývoji šteniat, vo výžive alebo v ustajnení 
závažné nedostatky, nahlási to výboru SKChCh. Nahlásenie skutočnosti podľa závažnosti môže viesť k začatiu 
disciplinárneho konania.  

8. Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu hradí klub.  
9. Čipovanie a poplatky za úkony plemennej knihy hradí chovateľ.  
10. Chovateľ je povinný po zaregistrovaní vrhu na SKJ poslať registrátorovi chovu čísla zápisu šteniat pridelené od 

SKJ + čísla čipov spolu s menami šteniat do 3 mesiacov veku šteniat.  
  
§ 11. Registrátor chovu  
1. Registrátor chovu je funkcionárom klubu. Registrátora chovu môže v odôvodnených prípadoch nahradiť ním 

určený funkcionár klubu.  
  
§ 12. Vekové hranice 
1. Minimálny vek psa a suky na chovné účely - malé plemená od 15 mesiacov, veľké od 18 mesiacov veku.  
2. Chovnosť suky sa končí dosiahnutím 8 rokov veku, u plemena IW dosiahnutím 6 rokov.  Chovnosť psa je vekom 

neobmedzená.  
3. Pri kvalitnej chovnej suke, jej dobrom zdravotnom a fyzickom stave, môže výbor klubu na žiadosť chovateľa 

predĺžiť chovnosť suky o 1 vrh.  
  
§ 13. Na požiadanie kontroly, dodržiavanie chovateľského poriadku a sporov v rámci neho vzniknutých rieši revízna 
komisia s konečnou platnosťou. 
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Príloha č.11: 
 

CHOVATEĽSKÉ MINIMUM 
 
Meno + priezvisko adepta  :............................................................................................................. 

Test vykonaný dňa :.......................................................................................................................... 
 

1. Čo rozumiete pod skratkou FCI? 
2. Čo rozumiete pod skratkou SKCHCH? 
3. Znázornite organizačnú štruktúru kynológie na Slovensku. (od strešného orgánu až po Slovenský klub 

chovateľov chrtov) 
4. Koľko plemenných kníh máme na Slovensku a aké? 
5. Do koľkých skupín FCI sú rozdelené jednotlivé plemená psov? 
6. Do ktorej skupiny FCI patria chrty? 
7. Vymenujte plemená chrtov. 
8. Aké druhy výstav poznáme? 
9. Aké jednotlivé triedy pre posudzovanie psov sú na medzinárodnej výstave. 
10. Čo rozumiete  pod pojmom CAC a CACIB? 
11. Čo rozumiete pod pojmom CACT, CACIL? 
12. Koľko zubov má dospelý jedinec v prípade, že je plnochrupý? Napíše zubný vzorec. 
13. Koľko zubov má šteňa? 
14. Vymenujte druhy zhryzov u psa.  
15. Vymenujte podmienky na uchovnenie chrta. 
16. Vysvetlite, čo rozumiete pod pojmom chránený názov chovateľskej stanice. 
17. Kto môže byť považovaný za chovateľa? 
18. Od akého dátumu je povinné čipovanie psov? Kto je oprávnený tento úkon vykonávať? 
19. Napíšte, aké povinné očkovania musí pes absolvovať a ako často. 
20. Čo rozumiete pod pojmom preukaz pôvodu? 
21. Koľko národných plemien má Slovensko. Vymenujte ich. 
22. Je československý vlčiak národné plemeno Slovenskej republiky? ANO – NIE 
23. Aká je normálna telesná teplota dospelého zdravého jedinca? 
24. Popíšte, akú pomoc poskytnete psovi, ktorého poštípal bodavý hmyz. 
25. Popíšte prvú pomoc psovi, ktorý odpadol vplyvom prehriatia a dehydratácie. 
26. Popíšte prvú pomoc psovi, ktorý sa dusí následkom prehltnutia napríklad loptičky. 
27. Popíšte prvú pomoc pri zlomenine u psa. 
28. Z hľadiska vyššej nervovej sústavy psa poznáme reflexy aké? 
29. Napíšte, ktoré sú reflexy vrodené a ktoré získané? 
30. Vymenujte zmysly psa. 
31. Vymenujte, ako rozdeľujeme cudzopasníky u psov. 
32. Vymenujte najčastejšie vonkajšie cudzopasníky psov a napíšte najbežnejší spôsob liečby. 
33. Vymenujte najčastejšie vnútorné cudzopasníky psov. 
34. Napíšte, ako dlho prebieha ruja u sučky a kedy sú optimálne dni na krytie. 
35. Ako dlho trvá gravidita u sučky? 
36. V ktorom dni po narodení šteniatka otvárajú oči? 
37. Koľko dní musia mať šteniatka, keď ich odovzdávame novým majiteľom? 
38. Aké šteniatka sa môžu narodiť, ak čierny pes nakryje bielu sučku? 


