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

 
 
Termín : 16. 4. 2011  
 
Miesto : Hotel u Wocha, Blatné 
 
Program :  

1. Otvorenie a privítanie členov 
2. Schválenie programu 

- ďalšie návrhy bodov na čl. schôdzu zaslané členkami klubu I. Gräczer, 
Ing P. Polčičovou a  J. Dragúňovou. ( príloha č. 1 )  
3. Správa poradcov chovu 
4. Správa o hospodárení a nakladaní s finančnými prostriedkami 
5. Vyhlásenie TOP 10 chrta za rok 2010 
6. Diskusia 
7. Obed  
 
 

1. Otvorenie  
Predseda SkChCh pán Vlastislav Vojtek privítal všetkých členov, ktorí sa zúčastnili 
Členskej schôdze, ktorých podľa prezenčnej listiny bolo 45, z toho splnomocnenie 
k hlasovaniu zaslali 11 členovia. 
 
 
2. Schválenie programu 
Program predložený v pozvánke spolu s ďalšími návrhmi bodov bol jednohlasne 
schválený prítomnými členmi. 
 
 
3. Správa poradcov chovu 
Ako prvá bola prednesená pani MVDr. M. Pavláskovou Správa poradcu chovu 
(príloha č. 2) , ďalšiu správu predniesla odstupujúca poradkyňa chovu M. 
Tomašovičová za Írskych vlkodavov (príloha č. 3). 
 
 
4. Správa o hospodárení 
Pani I. Vojteková členom predniesla správu o hospodárení a nakladaní s finančnými 
prostriedkami za uplynulé obdobie. (príloha č. 4 ) 
 
 
5. Navrhované body programu - doplnenie 
Prvé dva navrhované body stratili opodstatnenie, nakoľko pani Tomašovičova sa 
vzdala pre pracovné vyťaženie funkcie poradcu chovu pre Írskych vlkodavov. 
 
bod č. 3 - predloženie návrhu na zvolenie pani J. Dragúňovej za poradcu chovu pre 
Írskych vlkodavov.  

• majitelia vlkodavov mali požiadavku, aby mohli za svojho nového poradcu 
chovu hlasovať len oni. 
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Pani Polčičová dôvodila tým, že i v minulosti pri voľbe P. Tomašovičovej si volili iba 
majitelia vlkodavov poradcu a boli len štytria. 
Pán Schnuck mal otázku, akú má mať poradca chovu kvalifikáciu. 
Pani P. Tomašovičová odpovedala : 5 vrhov. 
Pani I. Gräczer predstavila pani Janku Dragúňovú, navrhnutú na poradcu chovu. 
Pán Vojtek pár slovami priblížil chovateľstvo. 
Napokon väčšina odsúhlasila, že poradcu chovu, resp. registrátora chovných 
jedincov si budú voliť len majitelia Írskych vlkodavov.  
Pani Janka Dragúňová bola zvolená pomerom 20 : 7 za novú poradkyňu chovu ,resp. 
registrátora chovných jedincov pre plemeno Írsky vlkodav a Deerhound. 
 
bod č. 4 - poradca chovu je povinný krycie povolenie pre suku vo svojom majetku 
predložiť na schválenie predsedovi klubu. 

• Na tento bod reagoval a aj odpovedal predseda klubu pán V. Vojtek tým, že 
všetky tieto krytia sa odsúhlasujú na výbore.  

 
bod č. 5 - návrh, aby každý člen klubu mal právo kontroly krycích povolení - 
dokladov. 

• Členovia schôdze odsúhlasili vytvorenie nového linku na webových klubových  
stránkach, kde bude pri krycom povolení oscanované vyšetrenie srdca 
u vlkodavov a barzojov. 
 

bod č. 7 - navrhovateľky žiadajú schváliť, aby člen klubu, ktorý má prihlásených psov 
na klubovú, alebo špeciálnu výstavu nebol poverený žiadnou starostlivosťou 
o rozhodcu, ktorý bude toto plemeno posudzovať. 

• K tomuto bodu sa vyjadrila P. Bezáková, pani Vojteková, pán Vojtek a bolo 
povedané, že členovia výboru, ktorí sa podieľajú na prípravách týchto výstav 
a zároveň na výstave aj vystavujú, sa s rozhodcami nekontaktujú osobne 
 nezúčastňujú sa ani spoločenských akcií s nimi.  

Zúčastnení členovia to zobrali na vedomie.  
 
bod č. 8 - posledný návrh predkladateliek je, aby sa uchovnil pes, ktorý v deň  
uchovňovania splnil všetky podmienky a dodal všetky dokumenty. V prípade 
nesplnenia týchto podmienok uchovniť jedinca až pri ďalšom termíne uchovňovania. 

• Tento posledný bod bol podporený a jednohlasne prijatý. 
 
 
6. Diskusia 
Do diskusie sa prihlásili viacerí členovia klubu, ako pán Chalás , pani Polčičová, 
A.Vaneková, pani Tomová. Pán Vojtek navrhol ďalších členov klubu na meranie 
chrtíkov a whippetrov. Sú to pán Dian, Mozolák a Kaffka.  

Boli jednohlasne odsúhlasení aj pre pre meranie na uchovňovaní.  
 
 

Naše výstavy, klubová a špeciálna budú mať veteránov posunutých do tejto triedy od 
7 rokov. Prihliada sa na vlkodavov, ktorých vek dožitia je nižší. Pani webmasterka  
Zuzana Cibulková dá na webové stránky poznámku, že titul V1, CAC z tejto triedy sa 
nezarátava do hodnotenia FCI-SKJ.  
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Pán Vojtek požiadal členov klubu o pomoc pri oganizovaní výstav. 
 
Na vydávaní spravodaja vo formáte A4, 2x ročne sa budú podieľať pani Štrbíková, 
Tomová a pán Chalás.  
 
Pán Vojtek požiadal členov o pomoc pri hľadaní priestorov na uskladnenie klubového  
majetku. 
 
V rámci diskusie odznel príspevok pána V. Vojteka k chovateľstvu ( príloha č. 5 ) 
Odovzdali sa ceny a diplomy vyhláseným TOP chrtom a Klubovým šampiónom. 
 
 
 
 
Zapísala : Z. Slivoňová 
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PRÍLOHA č.1 
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PRÍLOHA č.2 
 

Správa o chove v rokoch 2010 a začiatku r. 2011 
MVDr. Pavlásková Michaela 

 
Chov našich plemien chrtov si zachováva stále veľmi slušnú úroveň. V chove sa 

používa veľa zvierat importovaných, alebo sa uskutočňujú zahraničné krytia, tak hoci 
nemáme veľa chovných jedincov, genetický základ je pomerne široký. 
 
Štatistika 
 
Rok 2010 
 
Plemeno  Počet žiadostí  Počet vrhov  Počet šteniat 
Afgánsky chrt       2        2        10 : 7 
Barzoj        5        1         5 : 5 
Grey        2        2         9 : 10 
Saluki        3        3         8 : 7 
Taliansky chrtík     11        4         9 : 4 
Vipet        2        1         4 : 4 
 
 
Rok 2011 
 
Afgánsky chrt       1 
Barzoj        3        2         9 : 5 
Saluki        2 
Faraon        1 
Cirneco dell Etna      1 
Taliansky chrtík      3        2          3 : 3 
 

V tomto roku sa ešte nedá predpovedať, ako to bude vyzerať na jeho konci, ale za rok 
2010 sme mali okrem írskych vlkodavov spolu 13 vrhov vo všetkých plemenách a celkový 
počet šteniatok bol 82.   
 
 
Rok 2010 
 
Afgánsky chrt  
   GANDAMAK              vrh T    5 : 5 
   KASKARAK SHAHRA  vrh  B  5 : 2 
 
Barzoj 
   ARTIN SLOVAKIA   vrh  D  5 : 5 
 
Grey 
   ELEGANCE IN MOTION  vrh  A  4 : 7 
   FROM MATHEW CASTLE  vrh  A  5 : 3 
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Saluki    
ARSHAN    vrh  A  3 : 5 

   AL NAJIR    vrh  A  3 : 1   
   TALL AFAR    vrh  D  2 : 1 
 
Taliansky chrtík  

CANTANTE    vrh  Ch 0 : 1 
   TREDICI    vrh  E   3 : 1  
   QUINDICI    vrh  H   2 : 1 
   IT GREY BUTTERFLY  vrh  A   4 : 1 
 
Vipet    

SHADOWLES   vrh  A 4 : 4 
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PRÍLOHA č.3 
 

Správa o chovateľskej činnosti plemena írsky vlkodav  
za rok 2010 

 
 Opäť aj tento rok sa mi nedostávalo spätnej väzby od chovateľov, ktorí obdržali krycie 
povolenia, aby mi spätne oznámili termín uskutočneného krytia, potvrdenú brezosť sučky 
a po pridelení čísla plemennej knihy poslali kópiu pridelených čísiel aj s menami šteniat. 
Podotýkam, že tieto povinnosti chovateľa sú zakotvené v chovateľskom poriadku a mali by sa 
dodržiavať. 

V roku 2010 boli do plemennej knihy SKJ zapísané 2 odchovy írskych vlkodavov 
v celkovom počte 10 šteniat. Importovaných jedincov za toto obdobie bolo 12, exportné 
preukazy pôvodu boli vydané piatim vlkodavom. 
 
Rok 2010 
 
9 vydaných krycích povolení, 1 krytie sa neuskutočnilo, 1x predčasný pôrod a úhyn šteniat, 4 
sučky nezabrezli a odchované boli 2 vrhy. Jeden vrh sa narodil až v januári 2011. 
 
1. Chov. st. MATUSALEM – chovateľka Janka Dragúňová 

Red Rose Knight z Irských Moří x Colette Mezi Kamarády  
Nar. 18.7.2010  2 psy a 1 sučka 
381. Diamond 
382. Davinci 
383. Dafné  

 
2. Chov. st. LUX ESSENIA – chovateľka Ivana Gräzer 

Bruno Matusalem x Beletrix Bohemia Kalidor 
Nar. 16.9.2010   3 psy a 4 sučky 
 389. Arlin   

390. Arsalan       
391. Avian       
392. Angie        
393. Aria 
394. Arshia 
395. Arteris 

 
Spolu za tento rok bolo zapísaných 5 psov a 5 sučiek. 
 
Importovaných a zapísaných v plemennej knihe bolo 12 jedincov a to: 1 z Holandska, 1 
Maďarska a 10 z Českej republiky. 
 
Vyvezených bolo 5 vlkodavov a to 4 z chovateľskej stanice Roan Inish (Holandsko, Fínsko, 
Maďarsko) a jeden z Chovateľskej stanice Matusalem (Česká republika). 
 
 

Petra Tomašovičová 
Podpredseda SKCHCH a poradca chovu pre plemeno IW 
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PRÍLOHA č.4 
 

Hospodárenie klubu 
 

2010           
                    
spolu príjem výdaj poč. stav zostatok             
banka 13372 -8657,75 1612,12 6326,37             
pokladna 12632 -12966,58 764 429,42             
  2376,12   2376,12 6755,79             
  28380,12 -21624,33 6755,79               
                    
Príjmy členské Chovnosť kontr.vrhov rekl.predm. 2%           
banka 1813 210 45 108 416,21           
pokl 616 180 140 43,5 0           
  2429,0 390 185 151,5             

                    
Výdavky bank.popl. tlač poštovne cestovné refund. čl.známky prenájom web pravnik kanc 
banka 200 0 0     196         
pokladňa 0 353,8 168,4 525,2 500 26 34,8 200 100 38,48 
            222         
                      
                    
SE+KVCH  príjem  výdaj     ŠV NR  príjem  výdaj       
bank 5562 856,41       1314 681,49       
pokl. 7683 9385,81       882 769       
  13245 10242,22 3002,78     2196 1450,49 745,51     
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PRÍLOHA č.5 

 
Chovateľstvo (príspevok od p. Vojteka) 

 
Ako sa dopracovať k úspechu. 
 
Chovateľ, aby sa dopracoval k úspechu v chove, mal by mať niekoľko vlastností. 
 

1. byť sebakritický 
2. nemať opičiu materinskú lásku 
3. nehrať sa na šampióna na vlastnom piesku 
4. byť športovcom 
5. chov mať ako zábavu, hobby 

 
Tteraz by som tieto body trochu obšírnejšie  rozviedol, poprípade si povedali príklady. 
 
1. byť sebakritický -  je to veľmi ťažké a málokto to vie byť sebakritický. Lebo hľadať iba 
chyby u toho druhého a neuvedomovať si, že keď niekto vyhráva, tak asi má určitú kvalitu, 
takže niekde inde je chyba  a väčšinou to býva  u seba. Zoberiem za príklad  svoj prípad  aby 
som sa niekoho nedotkol.  
Ako laik som si kúpil vôbec prvú sučku  afgána. Na nič som nepozeral, len som chcel mať 
afgána. Chodil som  po výstavách, kde sme boli väčšinou veľmi dobrý. Preto som si zadovážil  
ďalšiu sučku, kde som si už vyberal  podľa rodičov. 2x som našu prvú sučku nakryl  lepším 
psom, ale výsledky neboli dobré. Na druhej sučke sme si prakticky založili náš dnes môžem 
povedať úspešný chov. Časom sme zistili, že iba na tých najlepších sučkách z vrhu sú 
výborné vrhy a i tak niektoré vrhy nesplnia Vaše očakávanie, ale treba si to priznať.  
A taktiež treba do chovu používať absolútne zdravé, povahove vyrovnané zvieratá, lebo 
každý nový majiteľ chce zdravého psa, ktorý by bol príjemný spoločník. 
V dnešnej dobe by som už nenakryl  ani nepoužil psa, ktorý síce je výborný, ale niekedy sa 
mu potrafí dostať aj VD. To totiž nie je v poriadku. Výborný  pes sučka musia od každého 
rozhodcu dostať výbornú.  
 
2. nemať opičiu materinskú lásku - to má veľmi veľa majiteľov,  čo vcelku chápem, ale má 
ju aj veľa chovateľov a to je na škodu chovu. To je majiteľ-chovateľ, kto  na svojom psovi 
keď má nejaké nedostatky vidí ako že to je v poriadku, že to tak má byť, a pritom sú to 
nedostatky, ktoré väčšinou rozhodca vytkne. Sám seba presviedča ale aj okolie, aký je pes 
úžasný. Psa by mal vždy niekto druhý sám od seba pochváliť, alebo vyzdvihnúť jeho 
prednosti, vtedy to majiteľa aj poteší. Ako vnucovať druhému aký je jeho pes úžasný. 
S touto vlastnosťou  sa dá ťažko niečo dobré odchovať. 
Treba kontrolovať šťeňatá u nových majiteľov. Ako sa starajú, poprípade im poradiť. Keď sa 
pes veľmi nevydaril, tak neposielať majiteľov na výstavy, ale chovateľ by mal byť rád, že pes 
má dobré miesto. V lepšom prípade, keď šťeňa je vydarené, tak podporiť majiteľa vo 
vystavovaní psa, ktorých to zväčša  chytí. Je veľmi príjemné, keď v nedeľu večer Vám prídu 
dve tri sms  že vaši psy vyhrali na výstavách. 
 
3. nehrať sa na šampióna na vlastnom piesku 
Tak toto je trochu zavádzajúce. Chovateľ sa sám uspokojí, akých ma úžasných psov.  A keď 
príde ku konfrontácii s konkurenciou, tak je sklamaný. Chovateľ by sa mal snažiť čo najviac 
porovnávať svoje odchovy s konkurenciou, vyhľadávať veľké špeciálne výstavy, kde je vždy 
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konkurencia. Výsledky s týchto výstav ma vždy hnali dopredu, byť ešte lepším ako je 
konkurencia. Snažiť sa chodiť na výstavu k rozhodcom špecialistom alebo aj chovateľom, od 
ktorých som chcel mať posudok, ktorý bol vždy cennejší zaujímavejší ako od rododendronov. 
 
4. byť športovcom - vedieť prehrať, tiež treba vedieť.  Niekedy  treba aj uznať, že ten víťaz  
bol lepší. Nevymýšľať žiadne konšpiračné  výmysly. Nie za každú cenu ísť na každú výstavu 
k hocikomu. Treba si rozhodcov vyberať, ktorým sa páči typ, ktorý chovám. Chovateľ by mal 
vystavovať len to najlepšie z chovu. 
 
5. chov mať ako hobby -  Je na škodu chovu, keď je chovateľ závislý na peniazoch zo psov. 
Ideálne je, keď je chov zábavou pre celú rodinu. Chrt je spoločenský tvor, a mal by byť 
súčasťou rodiny. To znamená, mať iba toľko psov, ktorým sa viem venovať, keď psa len 
nakŕmim a to je všetko za celý deň, tak tam aj povaha odchádza. Chovateľ sa nesmie stať 
otrokom u psov. Radšej byť spolumajiteľom sučky, ako mať veľa psov doma. 
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