
 
 

 

 



Milí priatelia , chovatelia, priaznivci drôtosrstých stavačov! 

 

Opäť sa spojil rok s rokom a ja stojím pred problémom napísať čosi duchaplné 

skutočné odráţajúce pravdu činnosti nášho klubu. Za 20 rokov čo sedím vo 

výbore som uţ skúsil a zaţil veľa dobrého i horšieho. Klub nie je len o našej 

dobrovoľnej práci ale i ľuďoch o ich problémoch , povahách či starostiach.  

 

Nie vţdy sa dá vytvoriť  priateľská atmosféra medzi chovateľmi  pri  riešení  

závaţných nedostatkov či porušení chovateľského poriadku. Len zodpovednou 

a nekompromisnou prácou v chove môţeme skvalitniť úroveň chovu.  

 

Prvoradé je  splniť úlohy prijaté VČS a plánu akcii. Vţdy je dobre, keď sa  nájde 

spoločná reč  bez emócii, čo je predpoklad úspešného zvládnutia problému. 

Pohodlnému chodu klubu prispieva stabilizovaná  a dobrá finančná situácia. 

Úprava legislatívy ktorá umoţňuje chov i bez členstva v klube dramaticky 

nezasiahla do chovu ako sme sa pôvodne domnievali a nezníţila prakticky 

stabilizovaný ročný príjem klubu. 

 

Nedostatkom by sa javil niţší počet chovných jedincov či uţ súk alebo psov 

oproti minulým rokom. Trh a moţnosť odbytu šteniat stanovil podmienky 

ktoré sa zdajú dostačujúce. Situácia sa však po troške vylepšuje kaţdý rok . Je 

nutné i naďalej udrţať náročné podmienky  pri zaradení do chovu čo prinesie 

časom svoje ovocie. 

 

Chcem poďakovať všetkým ktorí pochopili, ţe úroveň nášho chovu závisí od 

kvality jedincov a spolupráce . Ţivot nám prináša spustu nového čo dáva 

podklad i nedostatkom a chybným rozhodnutiam, no dôleţité je aby sme ním 

spoločne dokázali čeliť. V roku 2016 nás čaká veľa náročných úloh, ako 

klubová výstava , MBZ, CHJSS, tréningové dni a iné.  

 

Záverom vám všetkým patrí vďaka a poďakovanie za prácu, pomoc či finančné 

príspevky čo dáva predpoklad dobrému klubu a kvalite poriadaných akcií. Ak 

sa vyhneme nekorektnostiam a nebudeme nerobiť ţiadne unáhlené 

rozhodnutia, ktoré škodia záujmom klubu čaká nás pekný rok 2016. 

 

K tomu vám prajem veľa zdravia, šťastia a príjemných kynologických záţitkov . 

 

Ing. Pavol  D Y N K A  

tajomník KCHHS      



 

 

POZVÁNKA 

 

Výbor KCHHS pozýva všetkých svojich členov 

a priaznivcov KCHHS na 

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHODZU 

Dňa 10.apríla.2016 

Miesto konania: Abrahám Chata PZ 

Začiatok: 9:30 hod. 

 

Po výročnej členskej schôdzi sa uskutoční 

chovný zvod. 

 

 

 



Program VČS – KCHHS 
 

 

1. Otvorenie 

2. Informácia o účasti členov klubu a uznášania schopnosti 

3. Voľba komisii : 

- Mandátovej a  návrhovej, 

- overovateľa zápisnice 

4. kontrola splnenie uznesení 

5. Výročná správa o činnosti za ostaný rok - predseda 

6. Správy jednotlivých funkcionárov 

7. Správa DR KCHHS 

8. Plán akcii na r. 2016 

9. Rôzne /vyhodnotenie jubilantov, vyhodnotenie najlepší vodič, 

vystavovateľ/ 

10. Diskusia 

11. Správa návrhovej komisie  (návrh uznesení) 

12. Záver 

 

 

Svojou účasťou na výročnej členskej schôdzi, kaţdý člen KCHHS prejaví záujem 

o dianie v klube, o ďalší rozvoj kynológie a bude sa tak podieľať na 

rozhodovaní o činnosti klubu v ďalšom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Najdôleţitejšie kontakty výboru klubu 
 

 

Predseda: 

Józsa Ladislav 

930 10 Dolný Štál  

Tel.: 0903 717 224 

E-mail: jozsa@jozsa.sk  

 

Tajomník:  

Ing. Dynka Pavol 

Gagarinova 12,   908 51 Holíč  

Mobil: 0903 435 862 

E-mail: pady@holican.com 

 

Pokladník: 

Šiška Ján 

č.domu 345,   908 46 Unín 

Mobil: 0902 740 121 

E-mail: siska@holican.com 

 

Poradca chovu pre NDS a BŠ:  

Ing. Stanovský Miroslav CSc. 

D. Ertla 1450/7,   960 01 Zvolen  

Mobil: 0903 531 518 

E-mail: stanovsky@tuzvo.sk 

 

Poradca chovu pre PP:  

Józsa Ladislav 

930 10 Dolný Štál 

Mobil: 0903 717 224 

E-mail: jozsa@pdstal.sk 

 

 

 



     BLAHOŢELANIE 

 

Pri príleţitosti ţivotného jubilea KCHHS, ţelá tohtoročným jubilantom všetko 

najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, rodinnej pohody a najmä veľa 

kynologických úspechov              

 

Ing. Bohunský Ervín  50r. 

Manczal Ladislav  60r. 

Popelka Jozef   40r. 

 

Výbor KCHHS sa ospravedlňuje tým jubilantom, ktorých mená nie sú 

uverejnené, ale na niektorých ţiadostiach o členstvo v klube nie sú uvedené 

dátumy narodenia. Taktieţ  všetkým neuverejneným jubilantom nášho klubu  

blahoţeláme. 

 

 

 



Návrh plánu akcií KCHHS na rok 2016 
 

  

 

1.  Vydanie klubového spravodajcu   13.III.2016 

2.  VČS – výročná členská schôdza  Abrahám  10.IV.2016 

3.  Chovný zvod      10.IV.2016 

4.  Klubová výstava  Dunajská Luţná   22.V.2016 

5.  LS /Zvolen/ Ing. Stanovský M.   23.VII.2016 

6.  MBZ       27 – 28.VIII.2016  

7.  Chovné JSS  /Galanta/ Ing. Molnár B.               25.IX.2016 

8.  Chovné JSS /Holíč/ Ing. Dynka P.   2.X.2016 

9.  Výcvikové dni podľa: špeciálneho plánu, ktorý bude včas predloţený na 

webe ! 

   

                             

     

Klubové platby pre r. 2016 
 

 

- Členské        10 € 

- Zápisné do klubu           7 € 

- Vyuţitie jedinca v chove   15 € 

- Uchovnenie     5 €  

- Odporučenie na párenie   2 € 

- Nadpočetné šteňa u  „VS“  20 € za kaţdé šteňa 

- Nadpočetné šteňa u „CHJS“  25 € za prvé,  

                                                     35 € za druhé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bol som posudzovať na 23. roč. Memoriálu prof. Jaroslava 

Svobodu 
 
V dňoch 18.-20.9.2015 usporiadal Klub chovateľov hrubosrstých a maďarských 

stavačov v ČR 23.ročník MJS. Za bývalej ČSSR to bola vrcholná súťaţ pre klub 

chovateľov hrubosrstých stavačov, nakoľko KCHHS zastrešoval SPZ. Memoriál 

sa organizoval striedavo raz v Čechách a raz na Slovensku. 

 

Po rozdelení republiky organizuje MJS ako klubovú súťaţ KCHHMO v Čechách 

a na Slovensku Organizuje KCHHS ako klubovú súťaţ MBZ. Nakoľko medzi 

klubmi KCHHS na Slovensku a KCHHMO v Čechách pretrvávajú dobré 

priateľské vzťahy , tak jednotlivé kluby pozývajú na svoje memoriály  

 

Všestranných rozhodcov zo susedného klubu , aby vypomohli  pri posudzovaní 

súťaţe , nakoľko sa jedná o medzinárodnú súťaţ zo zadaním titulu CACT. Tak 

aj minulý rok sme dvaja rozhodcovia zo Slovenska , ja za KCHHS a pán 

František Varga za klub Maďarských stavačov išli posudzovať na 23. Roč. MJS. 

Memoriál sa konal v okrese Plzeň , v revíroch, MS Chlumčany , kde prebiehali 

práce na veľkom poli , MS Ţerovice , kde boli posudzované  disciplíny práce 

v lese a revíre ing. Jaroslava  Lobkovicza  Tlučná , kde prebiehali práce na vode 

a malom poli. Centrum memoriálu bolo v Chlumčanoch v poľovníckom dome 

miestnej PS. Ihneď pri prezentácii som zaţil prvý šok , keď som sa jednateľky 

OMS Plzeň , dcéry nášho priateľa všestranného rozhodcu  Eda Martinku pýtal, 

či príde posudzovať aj jej otec , ktorá mi so slzami v očiach oznámila , ţe otec 

pred štrnástimi dňami zomrel. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

 

Po prezentácii a zvítaní sa s priateľmi z klubu prebehla porada rozhodcov, pod 

vedením hlavného rozhodcu pána Vladimíra Černého. Mne bolo pridelené 

spolu s pánom Janom Švábkom , minuloročným víťazom MKP, posudzovať 

práce na veľkom poli . Pánovi Vargovi  boli pridelené  posudzovať disciplíny na 

vode. Potom prišiel čas na losovanie štartovných čísiel jednotlivých vodičov. Na 

losovanie nastúpilo 19 vodičov so svojimi psami . Z toho traja zo Slovenska. 

Ţiaľ ani jeden z nášho klubu. Na slávnostný nástup ráno nastúpilo 13 MKS,  

 

4 NDS, 1 SHS a 1 MDS. Slávnostné zahájenie s trubačmi a všetkými 

poľovníckymi zvykmi  prebehlo na námestí v Chlumčanoch. Po slávnostných  

príhovoroch sa účastníci rozišli do revírov na jednotlivé stanovištia. Ja s mojím 

kolegom Švábkom sme sa presunuli so svojou skupinou na veľké pole. Práce 



na veľkom poli prebiehali na lúke, kde porast tvorila značne vysoká suchá tráva 

a burina. Lúka bola dobre zazverená vypúšťanými baţantmi, na viac sa tu 

pohybovali divo ţijúce jarabice a sem tam sa objavil aj nejaký zajac. Nakoľko sa 

MJS posudzuje podľa propozícii MKP, tak s kaţdým psom, aby dostal titul 

CACT, musela byť ulovená zver, čo sa zapisovalo do tabuľky, ako poznámka  - 

ulovená zver. Posudzovanie v tomto ťaţkom teréne bolo dosť náročné, 

nakoľko český skúšobný poriadok hodnotí disciplínu hľadanie tromi známkami, 

a to jednou za štýl a systém, druhou za rýchlosť a treťou za vytrvalosť. Psi nám 

predvádzali pekné aj horšie práce, podľa toho ako viedli a ovládali ich vodiči. 

Najlepšiu prácu v poli nám ukázal pes MKS  Bonnet zo Zelenej aleje vedený 

vodičkou Ing. Janou Dovičovičovou zo Slovenska, ktorá je uţ dobre známa aj 

u nás.  

 

Veľmi dobrú prácu predviedol aj pes NDS Kyr z Plzínu vedený uţ dobre 

známym Radkom Dudom. Psík ukázal vynikajúci čuch, pevné vystavovanie 

a veľmi dobré postupovanie. Pes po vypustení na hľadanie po prvej otáčke 

vystavil na značnú vzdialenosť baţanta , ktorí pred psom v ťaţkom teréne stále 

unikal po zemi a nechcel vzlietnuť. Psík však za ním stále postupoval, aţ sa ho 

hádam po 80 metroch postupovania podarilo odloviť. Tu nám ukázal pevné 

kľudy ako pred zverou tak i po výstrele. Aj keď pes vysoko zabodoval, tak ţe 

by sa umiestnil na popredných priečkach, jedna limitná známka na vode ho 

odsunula do tretej ceny. Ostatné práce boli priemerné, podľa šťastia ako prišli 

psi na zver a ako ich vodiči dokázali usmerniť. 

Celkom na memoriáli uspelo 9 psov. 4 v prvej cene ,1 v druhej cene a 4 v tretej 

cene. Aj keď aj títo psi mali zabodované, na  prvú cenu, nejaká limitná známka 

ich odsunula do niţších cien. Počasie memoriálu v celku prialo, po všetky dni 

bolo slnečno. 

 

Víťazom MJS sa stal pes MKS Bonnet zo Zelenej aleje s vodičkou Ing. Janou 

Dovičovičovou zo Slovenska. Získal titul CACT a ohodnotenie za najlepšiu 

prácu v poli. 

 

Na druhom mieste sa umiestnila suka NDS Cira z Koldinského lesa s vodičom 

Janom Kopřivou z Českej republiky. Získala titul CACT, Klubový víťaz a cenu za 

najlepšiu prácu v lese. 

 

Tretie miesto s titulom ResCACT obsadil pes MKS Aiden z Gessayovho chotára 

s vodičom Jurajom Ďurďovičom zo Slovenska. 

 



Na záver treba poďakovať všetkým usporiadateľom za hladký priebeh celého 

memoriálu a pogratulovať všetkým vodičom a psom , ktorým sa podarilo MJS 

úspešne absolvovať. 

 

Šok číslo dva. V čase keď píšem tento príspevok do nášho spravodajcu , mi 

priatelia z Českej republiky oznamujú , ţe zomrel náš priateľ, bývalý dlhoročný 

predseda KCHHMO v Čechách pán Vladimír Černý , ktorý bol na tomto 23. 

Ročníku Memoriálu prof. Jaroslava Svobodu hlavným rozhodcom. Kto ste ho 

poznali venujte mu tichú spomienku. 

 

 

Ján Šiška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKÚŠKY CHOVNOSTI KLUBU CHOVATEĽOV HRUBOSRSTÝCH 

STAVAČOV 
 

Holíč  3. októbra 2015 

 

Dňa 3. októbra 2015 usporiadal Klub chovateľov hrubosrstých stavačov v revíry 

PS Baţant Holíč Chovné jesenné skúšky stavačov. Na skúšky bolo prihlásených 

jedenásť psíkov. Zúčastnilo sa desať psíkov v dvoch skupinách. Náročnosť 

skúšok ako aj nepríjemné počasie preverili psíkov, čo potvrdzuje aj výsledková 

listina.V I. cene skončili štyria psici, v II. cene štyria psíci, dvaja psici neobstáli. 

V dobre zazverenom revíry malou zverou, náročne, ale objektívne posudzovali 

rozhodcovia Pavol Jánsky, Ján Juriga,  Ing. Marek Tuška pod vedením hlavného 

rozhodcu a súčasne predsedu KCHHS Ladislavom Józsom.  Najlepším výkonom 

sa prezentovala sučka Lara z Plzínu vedená Jánom Šiškom, druhá v poradí 

skončila Edy Wiwar vedená Ing. Pavol Dynkom a tretí skončil psík Alfonz von 

Holstef vedený Štefanom Holényim. 

 

Hlavný rozhodca Ladislav Józsa na záver skúšok zhodnotil prípravu psíkov, 

poukázal  na nedostatky, ktoré sa u niektorých psíkoch prejavili počas skúšok. 

Menom KCHHS poďakoval za dobrú prípravu a organizáciu skúšok  PS Baţant 

Holíč. 

 

JUDr. Ivan Dujka 

Predseda DR KCHHS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P O Z V Á N K A 

 

KCHHS pozýva 

všetkých svojich členov, ako aj všetkých  milovníkov psov na 

 

Klubovú výstavu psov 
DEUTSCHER DRAHTHAAR VORSTEHHUND (NDS) 

PUDELPOINTER  (PP) 

EPAGNEUL BRETON (BS) 

 

Dunajská Luţná 

22. mája. 2016 

Ranč Davidov 

 

Podrobnosti k výstave sú uvedené v propozíciách výstavy. 
 

 

 

 

 

 



Slovenský poľovnícky zväz 
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 1, tel.: 02/526 233 55 
Členská prihláška 
do klubu chovateľov 
...................................................................................................... 
Žiadam o prijatie za člena a vyhlasujem, že budem dodržiavať ustanovenia 
organizačného 
poriadku a uznesenia orgánov klubu 
meno a priezvisko 
............................................................................................................ 
dátum narodenia ........................................... 
národnosť.................................................. 
adresa 
............................................................................................................................... 
pošta (PSČ) ................................................... tel. bydlisko .............................................. 
okres .............................................................. kraj 
........................................................... 
zamestnanie .................................................. tel. zamestnanie 
........................................ 
som držiteľ plemena .................................... od roku 
...................................................... 
som chovateľ plemena ................................ od roku .....................................................  
členstvo v iných chovateľských kluboch ......................................................................... 
mám chránený názov chovateľskej stanice ..................................................................... 
člen OkO-RgO SPZ v .................................................................................................... 
V .................................................................. dňa ............................................................ 
.................................................... 
podpis žiadteľa 
Prihlášky zasielajte na adresu matrikára klubu! 
píšte čitateľne (strojom) O bráťte! 
Potvrdenie OkO-RgO SPZ v ............................................................................................ 
Žiadateľ je člnom SPZ 
Dňa .................................................... .................................................... 
pečiatka a podpis 
Kontaktná adresa klubu chovateľov 
Prihláška bola prerokovaná na schôdzi klubu dňa 
a bola schválená* – zamietnutá* 
.................................................... 
podpis predsedu 
*Nehodiace sa prečiarknite!      

 

 



Deutscher drahthaariger Vorstehhund/NDS 

  

z Hájového potoka 

Tomašov Ivan                 

Hurbanova 7                  

953 01 Zlaté Moravce         

26.01.2015 

CÁR z Hodského hája/SPKP 4208   

CINDY z Hájového potoka/SPKP 4637   

4923   P DONY 

4924   P DINO 

4925   P DANY 

4926   S DOLLY 

4927   S DEBBY 

4928   S DAISY 

4929   S DAFFY 

4930   S DARA 

  

Húlsky háj 

Mikulec Roman                

Hlavná 73/23                 

941 44 Hul                   

12.03.2015 

CÁR z Hodského hája/SPKP 4208   

CHYTA od Stanovského/SPKP 4662   

4932   P FORD 

4933   P FLOYD 

4934   P FRENKY 

4935   S FARMA 

4936   S FATIMA 

4937   S FERIHA 

4938   S FATMA 

  

Bulmops 

Honíšek Radovan              

Rošlímska 76                 

919 27 Brestovany            

14.04.2015 

CHRIS z Plzínů/ČLP 3893   



CIFRA z Hodského hája/SPKP 4211   

4939   P GARI 

4940   P GRIT 

4941   P GYRO 

4942   S GALA 

4943   S GALLA 

4944   S GAYA 

4945   S GELA 

4946   S GRITA 

  

z Malej bane 

Hrdlička Anton               

Stolárska 42                 

831 06 Bratislava            

21.03.2015 

KENDY z Plzínů/ČLP 4370   

CHRISTIN od Stanovského/SPKP 4665   

4949   P GORO 

4950   P GIN 

4951   P GABO 

4952   S GABY 

4953   S GINA 

4954   S GERA 

4955   S GEMA 

  

Cibukama 

Cibuľa Ján                   

044 73 Niţný Lanec 7         

01.05.2015 

TRISTAN FANTASTIC Fantastic of Miki/SPKP 4348   

MAYA Patrick Haus/SPKP 4818   

4957   P FALCO 

4958   P FELIX 

4959   P FRODO 

4960   S FLORA 

4961   S FANNY 

4962   S FRIDA 

4963   S FARA 

4964   S FREYA 



  

z Fančali 

Korič Marián                 

Podhájska 189                

900 86 Budmerice             

09.05.2015 

GALAN z Feblahu/SPKP 4451   

AJKA Bulmops/SPKP 4363   

4965   P MAX I 

4966   P MEX I 

4967   S MIA I 

4968   S MARI I 

  

z Janíkovských záhrad 

Francúz Štefan               

Hlavná 105                   

949 01 Nitra-Janíkovce       

29.06.2015 

VADÁSZ ALI Sándorlaki/MET 3360   

CHARA Sliváš/SPKP 4222   

4970   P NAKO 

4971   P NARO 

4972   P NAMO 

4973   S NUBA 

4974   S NUKA 

4975   P NASO 

  

z Jusztekovho dvora 

Tanko Jozef                  

Nové Osady 88                

925 22 Veľké Úľany           

22.08.2015 

CÁR z Hodského hája/SPKP 4208   

CICA Hódastói/SPKP 4435   

4977   P ALAN 

4978   P ADAR 

4979   P AZOR 

4980   S ALMA 

4981   S ASTA 



4982   S ADA 

  

Ţitňan 

Lenče František Ing.         

Práce 7                      

947 01 Hurbanovo             

30.09.2015 

DRAGO vom Bahnerberg/SPKP 4819   

FANY Ţitňan/SPKP 4508   

4984   P JANUS 

4985   P JACK 

4986   S JULI 

4987   S JEKY 

4988   S JASNA 

  

vom Holstef 

Holényi Štefan BSc.          

Dunajská 12                  

932 01 Veľký Meder           

11.11.2015 

DRAGO vom Bahnerberg/SPKP 4819   

CYLKA Boncov majer/SPKP 4557   

4989   P CARLO 

4990   P CÁR 

4991   S CYLKA 

4992   S CORA 

 

Pudelpointer 

  

Rosi-Rot 

Botlo Robert                 

925 25 Hrubý Šúr 152         

05.09.2015 

KEN ze Straţištských lesů/SPKP 759    

JULY zo Štálu/SPKP 732    

761   P ARAN 

762   P ATY 

763   S ANY 

764   S AFRA 



765   S ALY 

  

zo Štálu 

Józsa Ladislav               

930 10 Dolný Štál            

06.11.2015 

KEN ze Straţištských lesů/SPKP 759    

KARA zo Štálu/SPKP 740    

766   P MAX 

767   P MONTY 

768   P MICHEL 

769   P MIKI 

770   S MONA 

771   S MINY 

  

EXPORT 2015 

Deutscher drahthaariger Vorstehhund/NDS     

  

z Feblahu 

Blaha Felix                  

Prietrţka 54                 

908 49 Vrádište              

06.12.2010 

FERDO Sava Samobor/HR 18013  

BRITA z Barbajky/SPKP 3680   

4622   S HÉRA 

Jagodič Nenad,Seljine Brigade 62,HR-1419 Staro Čiče, 

Dátum vývozu: 02.04.2015 

Výv: Blaha Felix, Prietrţka 54, 908 49 Vrádište 

  

vom Holstef 

Holényi Štefan BSc.          

Dunajská 12                  

932 01 Veľký Meder           

11.11.2015 

DRAGO vom Bahnerberg/SPKP 4819   

CYLKA Boncov majer/SPKP 4557   

4989   P CARLO 

Matjaţ Leban,ulica bratov Praprotnik 11,SLO-4202 Naklo,Slovenia, 



Dátum vývozu: 05.01.2016 

Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 

4990   P CÁR 

Szívós Zoltán,Pacsirta út. 68,3016 Boldog,Hungary, 

Dátum vývozu: 14.01.2016 

Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 

4992   S CORA 

Gebhart Anna Maria,Oberrapl 5,3383 Hürm,Austria, 

Dátum vývozu: 05.01.2016 

Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 

 

IMPORT 2015 

Deutscher drahthaariger Vorstehhund/NDS      

  

vom Kárpáthegyi Vadász 

18.10.2013 

4931/MET.Dsznv9/14   P FALCO 

Petrovits Tibor, Vinohradnická 696/24,939 01 Veľké Dvorníky 

Dátum zápisu: 13.03.2015 

 

Fantastic of Miki 

24.02.2015 

???103        

???103        

4947/JR 701374 Nod   S KORA 

Lovecký Ján, Mierová 1737/9,926 01 Sereď 

Dátum zápisu: 19.05.2015 

  

4948/JR 701376 Nod   S KETI 

Ing.Ladislav Březina, Březany 148, 010 02 Ţilina 

Dátum zápisu: 19.05.2015 

 

Öregtemplomi 

28.06.2014 

4956/MET.Dsznv.45/14   S DORISZ 

Molnár Peter PhDr.,Dlhá 7,935 32 Kálna nad Hronom 

Dátum zápisu: 26.05.2015 

 



z Plzínů 

28.02.2015 

4969/ČLP/NDO/4578   P MIK 

Miča Ivan, Smolinské 259, 908 42 Senica 

Dátum zápisu: 29.07.2015 

 

z Gruntu 

Rudolf Ochman                

Kunovice 197                 

756 44 Vsetín                

23.06.2015 

4976/ČLP/KO/81129   P CHÉRO 

Haššan Tibor Mgr.,Weisseho 21,915 01 Nové Mesto n.Váh. 

Dátum zápisu: 17.08.2015 

 

z Purkrábského lesa 

24.04.2014 

4983/ČLP/NDO/4520   P AKIM 

Vladimír Novoveský ing.,Rybárska 81/13, 900 66 Vysoká pri Mor. 

Dátum zápisu: 30.10.2015 

 

Egermaster 

05.01.2015 

4993/RKF 4144637   S RUNA KENAZ 

Štefan Holenyi, Dunajská 12,932 01 Veľký Meder 

Dátum zápisu: 05.01.2016 

 

Epagneul breton 

  

21.05.2014 

86/JR 84225 Eb   S R-KOBRA 

Kvaltín Stanislav, Mokrý háj 81 

Dátum zápisu: 16.04.2015 

  

14.05.2013 

87/HR 18440 EB   P IOVINKO 

Zoltán Nagy 

Dátum zápisu: 22.04.2015 

 



z Taranky 

Dvořáková Helena             

257 51 Bystřice 62           

10.02.2014 

88/ČLP/EB/923   P XAV 

Tobiášová Andrea, Ţelezničná 6393/3, 080 06 Prešov 6, Niţná Šebastová 

Dátum zápisu: 19.11.2015 

                             

z Hory Blaník 

28.02.2015 

90/ČLP/EB/1000   S GITA 

Ingr Jozef JUDr.,Wolkerova 1127/45,851 01 Bratislava 

Dátum zápisu: 22.12.2015 

 

Pudelpointer 

  

vom Haslinger Haus 

21.01.2015 

760/PP5828   S ANKA 

Jozsa Ladislav, Tonska cesta 309/41, 930 10 Dolný Štál 

Dátum zápisu: 15.07.2015 
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Š T E F Á N I K O V A  1 0 ,  8 1 1  0 5  B R A T I S L A V A ,  S L O V E N S K Á  R E P U B L I K A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubové výstavy stavačov 
So zadávaním titulov Klubový víťaz 2016 a CAC 

 

Klub chovateľov hrubosrstých stavačov 

Klub chovateľov maďarských stavačov 

Klub chovateľov münsterlandských a dlhosrstých stavačov 

Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov  

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov 

Klub chovateľov weimarských stavačov SR 

Slovenský klub chovateľov českých fúzačov 

Slovenský klub pointrov a setrov 

 

Dunajská Luţná - 22. máj 2016 

Ranč Davidov 
(http://www.davidovareal.sk/ ) 

 

Online prihlásenie bude moţné od 1.2.2016 na www.onlinedogshows.sk. 

Platba v deň výstavy NIE JE moţná, všetky  poplatky musia byť uhradené 

vopred. 

http://www.davidovareal.sk/
http://www.onlinedogshows.sk/


 

Výstavný výbor : 

 

Riaditeľ výstavy :    Ing. Melinda Neumannová 

Správca výstavy :   Ing. Marián Konečný 

Ekonóm výstavy :   Ing. Michal Čech 

Technické zabezpečenie :  Klub chovateľov maďarských stavačov – Vizsla 

Club Slovakia 

Komisia pre protesty :   Ing. Melinda Neumannová, Ing. Miroslav 

Stanovský, CSc., Ing. Marián Konečný 

 

Program : 

 

08,00 – 09,15 prijímanie psov a veterinárna prehliadka 

09,15 – 09,30 otvorenie výstavy 

09,30 – 14,00 začiatok posudzovania 

14,30  súťaţe 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam rozhodcov : 

 

LJUBIČIĆ Neven (Croatia) - English Pointer, English setter, Gordon Setter, Irish 

Red and White Setter, Irish Red Setter  

KORIČ Marián (Slovenská republika) - Deutsch Kurzhaariger Vorstehhund 

BUBA Petr (Česká republika) - Bracco italiano, Braque Saint-Germain, 

Deutsch Langhaariger Vorstehhund, Drentsche Patrijshond, 

Drótszőrű Magyar vizsla, Epagneul français, Grosser Münsterländer 



Vorstehhund, Kleiner Münsterländer, Rövidszőrű Magyar vizsla, 

Spinone italiano 

PÁL Jozef (Slovenská republika) - Weimaraner  

STANOVSKÝ Miroslav (Slovenská republika) - Český Fousek, Deutsch 

Drahthaariger Vorstehhund, Epagneul Breton, Pudelpointer, 

Slovenský hrubosrstý stavač a ostatné nemenované plemená 

 

Zmena rozhodcov vyhradená. 

 

Tituly a čakateľstvá : 

 

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať 

psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých 

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky 

s ocenením výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo 

šampiónov 

Res. CAC SR  - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, 

otvorenej, pracovnej alebo šampiónov 

Klubový víťaz – udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže 

nastupujú jedince s ocenením V1, CAC v triedach strednej, otvorenej, 

pracovnej alebo šampiónov udelenie titulu Klubový víťaz jednotlivým 

plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného chovateľského 

klubu 

Klubový víťaz mladých - -udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho 

získať psy a suky s ocenením CAJC v triede mladých, udelenie titulu 



Klubový víťaz mladých jednotlivým plemenám upravujú vnútorné 

smernice príslušného chovateľského klubu 

Klubový víťaz veteránov - -udeľuje sa psovi a suke každého plemena, môžu ho 

získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede veteránov, udelenie 

titulu Klubový víťaz veteránov jednotlivým plemenám upravujú 

vnútorné smernice príslušného chovateľského klubu 

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu 

mladému jedincovi plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy 

mladých s ocenením V1, CAJC 

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto 

súťaže nastupujú jedince s titulom CAJC, Klubový víťaz a veterán 

s ocenením výborný 1 

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) -  do súťaže nastupujú jedince 

opačného pohlavia ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, 

Klubový víťaz a veterán s ocenením výborný 1 

Putovný pohár anglických stavačov – udeľuje sa najkrajšiemu anglickému 

stavačovi výstavy na obdobie jedného roka, do súťaže nastupujú 

víťazi plemien s ocenením BOB v plemenách English Pointer, English 

Setter, Gordon Setter, Irish Red and White Setter, Irish Red Setter 

Najkrajší pracovný pes výstavy – do súťaže nastupujú všetci jedinci s ocenením 

CAC z triedy pracovnej (psy aj suky) 

Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému 

jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s ocenením Najkrajší 

mladý jedinec plemena (BOB Junior) 

Víťaz výstavy (BIS) - udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže 

nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB) 



 

 

 

Súťaţe : 

Najkrajší pár psov - Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave 

posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, hodnotí sa vyrovnanosť 

páru pri dodržaní požiadaviek na pohlavný výraz 

Chovateľské skupiny - Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a 

max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú 

z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli 

na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa. Hodnotí 

sa vyrovnanosť predvedených psov a súk v type, farbe, kvalite a pod. 

Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 12,00 hodiny. 

Dieťa a pes – do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa (posúdeného na 

výstave), a to v kategórii dieťa do 12 rokov a dieťa nad 12 rokov. 

 

Všeobecné ustanovenia :  

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa 

môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách 

uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené 

jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ 

sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave 

z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční 

z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa 

použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez 

uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude 



zapisovať v kruhoch, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu 

rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a 

to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania 

výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá 

v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, 

ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody 

spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je 

zakázané. V areáli výstaviska je zakázaný predaj šteniec! 

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §11 

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj 

súhlas usporiadajúcim klubom (uvedených v záhlaví propozícií), na 

spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-

mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v „prihláške na klubové 

výstavy stavačov“ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: 

(meno, priezvisko, adresa)  a fotodokumentácie z priebehu 

a výsledkov výstavy na webových stránkach a v klubových 

spravodajoch usporiadajúcich klubov.  

 

Veterinárne podmienky 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti 

besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a 

maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet 

Passport. 

 

 

 



Uzávierky a poplatky 

 1. uzávierka 

31.03.2016 

2. uzávierka 

17.04.2016 

3. uzávierka 

02.05.2016 

za 1. psa 25,- € 30,- € 35,- € 

Za kaţdého 

ďalšieho psa 

20,- € 25,- € 30,- € 

trieda mladší 

dorast, dorast, 

čestná 

a veteránov 

15,- € 20,- € 25,- € 

súťaţe 5,- € 5,- € 5,- € 

 

 

 

Prihlášky po termíne 3. uzávierky nebudú prijaté. Termín uzávierky prihlášok je 

zároveň aj termínom povinnosti uhradiť výstavný poplatok k 

príslušnej uzávierke. Pri platbách zo zahraničia uveďte variabilný 

symbol do správy (informácie) pre príjemcu. Podanie prihlášky je 

záväzné a uhradiť výstavné poplatky je vystavovateľ povinný, aj keď 

sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní! Výstavné poplatky 

treba uhradiť do 24 hodín od odoslania prihlášky! Pri väčšom počte 

prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, 

dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa. 

Prihlášku je možné stornovať len do termínu druhej uzávierky, za 

stornovanie prihlášok účtujeme storno poplatok vo výške 10 euro. Po 

termíne druhej uzávierky už stornovanie nie je možné 



Prihlásiť psa do triedy pracovnej alebo šampiónov je možné len na základe 

pracovného certifikátu alebo dokladu o šampionáte. 

 

Bankové spojenie: 

Názov účtu:   KCHMS Vizsla Club Slovakia 

Číslo účtu:   000000-0028623840 / 0900 

IBAN:   SK2109000000000028623840 

SWIFT code / BIC: GIBASKBX 

Adresa banky:  Slovenská sporiteľňa, a. s.; Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 

Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdrţaní potvrdzujúceho 

mailu, v ktorom bude uvedená suma na zaplatenie výstavných poplatkov a 

variabilný symbol. VS je nevyhnutné uviesť pri úhrade poplatku. Doklad o 

zaplatení môţete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka). 

 

 

 



Reprodukčný cyklus sučky 
 

Háranie patrí neodmysliteľne k dozrievaniu kaţdej zdravej suky. Prvýkrát sa 

môţe dostaviť medzi 7. a 10. mesiacom u malých plemien, pri veľkých to je vo 

veku 10. – 18. mesiacov. Samozrejme, ţe tieto skutočnosti závisia od obdobia, 

kedy sučka dosiahne svoju primeranú veľkosť a hmotnosť. Okrem 

fyziologických predpokladov, svoju úlohu zohráva aj spôsob výţivy, 

starostlivosti a chovu. Na druhej strane však dosiahnutie pohlavnej zrelosti 

môţe byť oddialené pre zlú výţivu, stres i zdravotné problémy. 

 

V podstate uţ pri prvom náznaku hárania môţe byť sučka plodná, no nakoľko 

ešte nie je dostatočne vyvinutá ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke, 

nakrytie sa neodporúča. Je potrebné ochrániť ju pred neţelanými 

„nápadníkmi“ a počkať si na lepšiu, vhodnejšiu chvíľu, na druhé, či dokonca 

tretie háranie. Celková doba samotného hárania sa pohybuje v rozpätí 14 – 23 

dní, no závisí od zdravotného stavu psa, resp. typu plemena. 

 

Obvykle po prvom háraní začínajú sučky reagovať na príchod jari a jesene 

práve signálmi na rozmnoţovanie, najčastejšie dvakrát do roka. Zaujímavé však 

je, ţe suky malých plemien hárajú beţne dva aţ tri razy do roka, zatiaľ čo sučky 

veľkých plemien môţu hárať iba jedenkrát ročne. Časový interval medzi 

jednotlivými háraniami býva zvyčajne stabilný. S pribúdajúcim vekom, 

zhoršením zdravotného stavu, prípadne s predchádzajúcou graviditou sa môţe 

stať, ţe sa tento interval predlţuje.  

 

Cyklus samotného hárania sa dá rozdeliť do niekoľkých štádií: 

 

 proestrus(predrujová fáza) – obvykle 1. – 10. deň hárania. Na 

počiatku, na základe vonkajších príznakov, ide o objavenie krvavého 

výtoku, ktorý je po čase nahradený pripravenosťou k páreniu. Okrem 

iného dochádza k zdureniu vonkajších pohlavných orgánov. Na 

začiatku tejto fázy sa sučka stará o svoju hygienu, dôkladne sa čistí. 

Suky zvyknú častejšie močiť, prípadne sú prítulnejšie - správanie je 

individuálne pre kaţdého jedinca. Ku koncu tohto obdobia sa objavuje 

svetločervený krvavý výtok z pošvy spôsobený praskaním ciev sliznice. 

Ak majiteľ pozná svojho psa, dokáţe danú situáciu rýchlo spozorovať 

a dôkladne sa zariadiť, pretoţe práve v tomto období sa sučka stáva 

atraktívna a zaujíma psov akejkoľvek veľkosti a plemena. Spočiatku na 

nich sama nereaguje, no môţe byť neposlušná a trpieť 

http://www.psisvet.sk/index.php/o-psoch/zdravie-a-vyziva/250-reprodukcny-cyklus-sucky


nechutenstvom. Práve v tejto fáze je pasívna k opačnému pohlaviu. Ku 

koncu tejto časti cyklu sa mení výtok na svetlejší a aţ dokonca 

tmavoţltý. Nasleduje tak ďalšia fáza hárania. 

 estrus(samotná ruja)– 11. – 23. deň hárania, vlastná ruja sučky trvá 5 

aţ 9 dní. Sučky uţ nie sú k psom pasívne, naopak sú povoľnejšie a 

schopné párenia, nakoľko sú pre psov ešte atraktívnejšie ako v prvej 

fáze. Dokonca samy vyhľadávajú spoločnosť psov, pobádajú ich 

k páreniu, nastavujú sa im. Povoľnosť môţe chovateľ pozorovať aj pri 

stimulácii koreňa chvosta suky škrabaním, pričom suka ohne chvost na 

stranu.Vo vrcholnej fáze samotnej ruje dochádza k ovulácii, čo je 

proces uvoľnenia vajíčka z vaječníkov do vajíčkovodov. Tam vajíčka 

dozrievajú a čakajú na oplodnenie. Pokiaľ dôjde k nakrytiu, vajíčka sú 

oplodnené vo vajíčkovode. Ţivotaschopnosť vajíčok sa pohybuje okolo 

40 hodín. Na konci tohto obdobia výtok slabne, mení svoju farbu na 

hnedú. Sexuálna aktivita sučky slabne, prestáva byť pre psov 

atraktívna a sama získava stratenú rovnováhu. 

 obdobie po háraní (metestrus) je sprevádzané návratom samičích 

pohlavných orgánov do pôvodného stavu. Pokiaľ však došlo k nakrytiu 

a úspešnému oplodneniu, túto fázu ukončuje pôrod a narodenie 

šteniatok. Práve v tomto období je sučka absolútne neatraktívna pre 

psy, dokonca je často na ne agresívna. 

 obdobie pohlavného pokoja (anestrus) je obdobím, ktoré je 

charakterizované ako medziobdobie medzi jednotlivými háraniami. 

 

Príchod nových šteniatok na svet je určite v ţivote kaţdej fenky veľkou 

udalosťou. Stáva sa matkou a zanecháva na svete svojich potomkov. Najmä 

o toto v samotnej prírode ide. No pre chovateľov ide aj o vznik moţných 

problémov, pokiaľ si neprajú, aby ich sučka práve v určitom období priviedla 

na svet šteniatka. Najlepšia je prevencia, pretoţe dodatočné kántrenie, či 

vyhodenie na ulicu, nie je riešením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdelenie plemien psov podľa FCI 

Medzinárodná kynologická federácia (po francúzsky Fédération Cynologique 

Internationale), zauţívaná skratka FCI, je jednou z najznámejších kynologických 

organizácií na svete. Sídlo má v hlavnom meste Belgicka, Bruseli. Medzi 

základné úlohy organizácie patrí vytvárať a upravovať štandardy jednotlivých 

plemien psov a tvoriť právne predpisy pre chov. 

- V minulosti sa kládol dôraz na úţitkovosť plemien 

- Od 19 storočia vznikali prvé kynologické zväzy, ktoré dávali dôraz na 

exteriérové vlastnosti, vydávali plemenné štandardy (sú to opisy plemien), 

vydávali sa prvé preukazy o pôvode. 

Systematika FCI 

FCI pre väčší prehľad v plemenách vytvorila, podobne ako iné kynologické 

organizácie, vlastné triedenie plemien do takzvaných skupín a sekcií: 

 Skupina 1: Ovčiarske a pastierske psy (bez švajčiarskych salašných 

psov)  

o Sekcia 1: Ovčiarske psy – Austrálska kelpia, Pyrenejský ovčiak, 

Komondor, Slovenský čuvač, Nemecký ovčiak, Belgický ovčiak 

o Sekcia 2: Pastierske psy (bez švajčiarskych salašných psov) – 

Austrálsky dobytkársky pes, Ardénsky bouviér, Puli, Borderská 

kólia, Bradatá kólia 

Boli šľachtené na obranu stáda pred divou zverou, obranu obydlia, nemajú 

vyvinutý lovecký pud. Stavba tela je prispôsobená na kaţdodennú prácu, sú 

húţevnaté a vytrvalé, na nepriaznivé podmienky sú prispôsobené – majú hustú 

podsadu a hrubú vrstvu podkoţného tuku. Patria sem aj niektoré sluţobné 

plemená, ktoré sa vyznačujú učenlivosťou, vrodenou nedôverčivosťou voči 

cudzím osobám, pracovitosťou a vynikajúcim čuchom. 

 Skupina 2: Pinče, bradáče, molosoidné a švajčiarske salašné psy  

o Sekcia 1: Pinče a bradáče – Doberman, Malý, stredný, veľký 

bradáč, Trpaslíči pinč, nemecký pinč, holandský bradáč 
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o Sekcia 2: Molosoidné psy – Neapolský mastin, Anglický mastif, 

Brazílska fila, nemecký boxer, nemecká doga 

o Sekcia 3: Švajčiarske salašné psy – Bernský salašnícky pes, 

Veľký švajčiarsky salašnícky pes, Entlebušský salašnícky pes, 

Appenzellský salašnícky pes 

o Sekcia 4: Ostatné plemená – Veľký japonský pes (Americká 

akita) 

Dogovité plemená boli šľachtené na psie zápasy, stavbou tela sú prispôsobené 

na boj – široký postoj predných končatín a dobre osvalený hrudník, silné 

čeľuste so silným záhryzom. Majú lymfatickú konštitúciu s mnoţstvom voľnej 

koţe. 

 Skupina 3: Teriéry  

o Sekcia 1: Vysokonohé teriéry – Írsky pšeničný teriér, Parson 

Russel teriér, Airedalský teriér 

o Sekcia 2: Nízkonohé teriéry – Americký bezsrstý teriér, Český 

teriér, Norwichský teriér,Škótsky teriér, Jack Russel teriér 

o Sekcia 3: Teriéry typu bull – Bulteriér, Stafordšírsky teriér, 

Americký stafordšírsky teriér 

o Sekcia 4: Trpasličie teriéry – Anglický trpaslíči teriér, Austrálsky 

hodvábny teriér, Bostonský teriér, Toy foxteriér 

Vyšľachtené poľovníkmi na vyháňanie zveri (líšok, jazvecov) s brlohov. Sú ţivé, 

hlasité, húţevnaté a samostatne pracujúce. V brlohoch pracujú plemená 

s výškou v kohútiku do 40cm ostatné pracujú na povrchu, nadháňajú, sliedia. 

Delia sa na hladko a hrubosrsté (poľovné účeli), dlhosrsté (výstavné 

a spoločenské účeli). 

 Skupina 4: Jazvečíky  

o Sekcia 1: Jazvečíky 

Šľachtené na brlohárenie, majú krátke končatiny a obdĺţnikový rámec tela. Sú 

tvrdohlavé, samostatne pracujúce pod zemou a náročné na výcvik. Podľa 

hmotnosti sa delia na tri plemená:               a) štandardné – do 11 kg, obvod 

hrudníka viac ako 35 cm 

               b) trpasličie – do 5 kg, obvod hrudníka od 30-35 cm 
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               c) králičie – do 3,5 kg, obvod hrudníka do 30 cm 

Podľa druhu srsti: hladko, dlho a hrubosrsté 

 Skupina 5: Špice a pôvodné plemená  

o Sekcia 1: Severské saňové psy – Grónsky pes, Aljašský 

malamut, Sibírsky husky, Samojed 

o Sekcia 2: Severské poľovné psy – Východosibírska lakjka, 

Západosibírska lajka, Nórsky losí pes, Švédsky losí pes 

o Sekcia 3: Severské stráţne a pastierske psy – Islandský 

pastiersky pes, Nórsky buhund,  Švédsky laponský pes 

o Sekcia 4: Európske špice – Nemecký špic, Vlčí špic, Trpaslíči 

špic 

o Sekcia 5: Ázijské špice a príbuzné plemená – Čau-čau, Akita-

inu, Shiba-inu 

o Sekcia 6: Pratyp – Kanaánsky pes, Faraónsky pes, Basenji 

o Sekcia 7: Pratyp – psy pre poľovné vyuţitie – Kanársky 

podenko, Ibizský podenko, Portugalský podenko 

o Sekcia 8: Poľovné psy – pratyp s ridţom na chrbte – Thajský 

ridgeback 

Špice majú štvorcový rámec tela, klinovitú hlavu, malé stojace uši, hustú 

podsadu, pás hustejšej koţušiny okolo krku, chvost je stočený a nesený nad 

chrbtom. 

 Skupina 6: Duriče, farbiare a príbuzné plemená  

o Sekcia 1: Duriče – Bígl, Baset, Artézsko-Normandský durič, 

Jazvečíkovitý durič, Slovenský kopov 

o Sekcia 2: Farbiare – Hanoverský farbiar, Bavorský farbiar, 

o Sekcia 3: Príbuzné plemená – Dalmatínsky pes 

Duriče boli vyšľachtené poľovníkmi na hlasité prenasledovanie zvery v hustých 

komplexoch krovísk na diviaky, pracujú vo svorkách. Farbiare sú veľmi dobré 

na dohľadanie zranenej alebo mŕtvej zvery. 

 Skupina 7: Stavače  

o Sekcia 1: Kontinentálne stavače – Weimarský stavač, Maďarský 

krátkosrstý stavač, Slovenský hrubosrstý stavač, Maďarský 

drôtosrstý stavač 
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o Sekcia 2: Britské a írske stavače – Pointer, Anglický seter, Írsky 

seter, Gordonov seter 

Boli vyšľachtené na vystopovanie zvery, sú dobrý aportéri, srsť majú hladkú 

alebo hrubú. 

 Skupina 8: Retrivre, sliediče a vodné psy  

o Sekcia 1: Retrívre – Zlatý retriever, Kučeravý retriever, 

Labradorský retriever 

o Sekcia 2: Sliediče – Americký kokeršpaniel, Anglický 

kokeršpaniel, Špringeršpaniel, Waleský špringeršpaniel, 

Nemecký prepeličiar 

o Sekcia 3: Vodné psy – Írsky vodný španiel, Americký vodný 

španiel, Barbet, Frízsky vodný pes 

Sliediče boli vyšľachtené poľovníkmi na vytrvalé prenasledovanie zveri 

v nízkych kroviskách, ktoré prevyšujú, preto pracujú s tzv. nízkym nosom. 

Retrievery majú vynikajúce povahové vlastnosti, sú spoľahlivé, verné, slúţia ako 

vodiace, slepecké a asistenčné psy. 

 Skupina 9: Spoločenské psy  

o Sekcia 1: Bišony a podobné plemená – Bišoník, Maltézsky psík, 

Levíček, Boloňský psík 

o Sekcia 2: Pudle – Malý, stredný, veľký, toi pudel 

o Sekcia 3: Malé belgické plemená – Belgický grifon, Bruselský 

grifon, Brabantík 

o Sekcia 4: Naháče - Čínsky chocholatý pes 

o Sekcia 5: Tibetské plemená – Lhasa-apso, Shih-tzu, Tibetský 

španiel 

o Sekcia 6: Čivavy – Krátkosrstá a dlhosrstá čivava 

o Sekcia 7: Anglické spoločenské španiele – Cavalier king charles 

španiel, King charles španiel 

o Sekcia 8: Japonský španiel a pekinéz – Pekinský palácový psík, 

Japonský chin 

o Sekcia 9: Kontinentálne trpasličie španiele - Papillon 

o Sekcia 10: Kromforlender – Kromforlandský pes 

o Sekcia 11: Malé dogovité plemená – Francúzsky buldoček, 

Mops, Bostónsky teriér 
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Väčšina plemien je miniatúrnych. Mnohé boli uctievané, chované v zámkoch, 

hradoch. Naháče boli vyšľachtené pre alergikov. 

 Skupina 10: Chrty  

o Sekcia 1: Dlhosrsté chrty – Afgánsky chrt, Barzoj, Saluki 

o Sekcia 2: Drsnosrsté chrty – Írsky vlkodav, Škótsky jelení pes 

o Sekcia 3: Krátkosrsté chrty – Vipet, Sloughi, Poľský chrt, 

Anglický chrt 

Sú to psy loviace zrakom, pracovali vo svorkách a štvali zver, celé telo majú 

prispôsobené na beh (aerodynamický tvar).   

Delenie psov   

Zvyčajne sa psy delia podľa kohútikovej výšky: 

veľké(výška cez 65cm) 

stredné(50-65cm) 

malé(35-50cm) 

trpasličie(pod 35cm) 

 

Typy psov 

-podľa stavby tela a tvaru hlavy sa psy delia do 6 rozličných skupín 

 

Dogovité 

Vlkovité 

Chrtovité 

Duričovité 

Líškovité 

Jazvečíkovité 

 

Plemená psov  

Na svete existuje pribliţne 400 rôznych domestikovaných plemien psov. 

1. skupina: Ovčiarske a pastierske psy 

2.skupina:Pinče a bradáče, Dogovité, Švajčiarske salašnícke psy 

3.skupina:Teriéry 

4.skupina:Jazvečíky 

5.skupina:Špice,tzv. priminitívne plemená 

6.skupina:Duriče,Farbiare ako aj príbuzné plemená 

7.skupina:Stavače 
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8.skupina:Aportéry,Sliediče,Vodné psy 

9.skupina:Spoločenské psy 

10.skupina:Chrty 

Obsah 

 1 skupina 1 - Salašnícke a pastierske psy (bez švajčiarskych 

salašníckych psov)  

o 1.1 sekcia 1 - Ovčiarske psy 

o 1.2 sekcia 2 - Pastierske psy, okrem švajčiarskych salašníckych 

plemien 

 2 skupina 2 - Pinče, bradáče, molosoidné plemená a švajčiarske 

salašnícke psy  

o 2.1 sekcia 1 - Pinče a bradáče 

o 2.2 sekcia 2 - Molosoidné plemená  

 2.2.1 Dogovité 

 2.2.2 Mastifovité 

 2.2.3 Horské psy 

o 2.3 sekcia 3 - Švajčiarske salašnícke psy 

o 2.4 sekcia 4 - Ostatné 

 3 skupina 10 - Chrty  

o 3.1 sekcia 1 - Dlhosrsté chrty 

o 3.2 sekcia 2 - Drsnosrsté chrty 

o 3.3 sekcia 3 - Krátkosrsté chrty 

skupina 1 - Salašnícke a pastierske psy (bez švajčiarskych salašníckych 

psov) 

sekcia 1 - Ovčiarske psy 

 Austrálska kelpia 

 Belgický ovčiak - groenendael, laekenois, malinois, rervueren 

 Šiperka 

 Československý vlčiak 

 Chorvátsky ovčiak 

 Nemecký ovčiak 

 Ca de Bestiar - Perro de pastor mallorquín - krátkosrstý, dlhosrstý 

 Gos d'Atura Catalá - Perro de pastor catalán - krátkosrstý, dlhosrstý 

 Boseron - čierny s pálením, fľakatý 
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 Briard - bridlicové, plavé a sivé 

 Pikardský ovčiarsky pes 

 Pyrenejský ovčiak dlhosrstý 

 Pyrenejský ovčiak s krátkosrstou tvárou 

 Bearded kólia 

 Borderská kólia 

 Kólia dlhosrstá 

 Kólia krátkosrstá 

 Staroanglický ovčiarsky pes (Bobtail) 

 Šeltia 

 Waleský korgi (Kardigan) 

 Waleský korgi (Pembroke) 

 Cane da pastore Bergamasco 

 Maremánsko-abruzský ovčiarsky pes 

 Komondor 

 Maďarský kuvasz 

 Mudi - plavé, čierne, blue-merle, popolavé, hnedé, biele 

 Puli - čierne, čierne s malými hrdzavými alebo sivými tieňmi, plavé s 

jasnou čiernou maskou, biele 

 Pumi - sivá v rôznych odtieňoch, čierna, plavé (základná farba červená, 

ţltá, krémová), biela 

 Holandský ovčiak - krátkosrstý, dlhosrstý, drsnosrstý 

 Saarloosov vlčiak 

 Holandský pastiersky pes 

 Poľský níţinný ovčiak 

 Poľský podhalanský ovčiak 

 Portugalský ovčiarsky pes 

 Slovenský čuvač 

 Juhoruský ovčiak 

sekcia 2 - Pastierske psy, okrem švajčiarskych salašníckych plemien 

 Austrálsky dobytkársky pes 

 Ardenneský buviér 

 Flanderský buviér 
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skupina 2 - Pinče, bradáče, molosoidné plemená a švajčiarske salašnícke 

psy 

sekcia 1 - Pinče a bradáče 

 Doberman - čierny s pálením, hnedý s pálením 

 Nemecký pinč - jednofarebný (srnčí, červenohnedý aţ 

tmavočervenohnedý), čiernočervený 

 Trpasličí pinč (ratlík) - jednofarebný (srnčí, červenohnedý aţ 

tmavočervenohnedý), čiernočervený 

 Opičí pinč 

 Rakúsky krátkosrstý pinč 

 Veľký bradáč - čierny s čiernou podsadou, korenie a soľ 

 Bradáč - čierny s čiernou podsadou, korenie a soľ 

 Malý bradáč - čierny s čiernou podsadou, korenie a soľ, 

čiernostrieborný, biely s bielou podsadou 

 Holandský bradáč 

 Čierny teriér 

sekcia 2 - Molosoidné plemená 

Dogovité 

 Argentínska doga 

 Brazílska fila 

 Šar-pej 

 Starodánska doga broholm 

 Nemecký boxer - zlatý, pásikavý 

 Nemecká doga - zlatá, pásikavá, čierna, fľakatá (harlekýn), modrá 

Mastifovité 

 Rotvajler 

 Malorská doga 

 Bordeauxská doga 

 Bulldog 

 Bullmastif 

 Mastif 

 Neapolský mastin 
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 Tosa 

Horské psy 

 Anatólsky pastiersky pes 

 Novofundlandský pes - čierny, hnedý 

 Hovawart - s čienymi odznakmi, čierny, zlatý 

 Leonberger 

 Landseer európsko - kontinentálny typ - biely s čiernymi flakmi 

 Španielsky mastif 

 Pyrenejský mastif 

 Pyrenejský horský pes 

 Šarplaninec 

 Horský pes Aidi z Atlasu 

 Estrelský pastiersky pes - hladkosrstý, dlhosrstý 

 Pastiersky pes z Castro Laboreiro 

 Rafeiro z Alenteja 

 Svätobernardský pes (bernardín) - krátkosrstý, dlhosrstý 

 Kraski ovcar 

 Kavkazský ovčiak 

 Stredoázijský ovčiak 

 Do-Khyi 

sekcia 3 - Švajčiarske salašnícke psy 

 Appenzellský salašnícky pes 

 Bernský salašnícky pes 

 Entlebušský salašnícky pes 

 Veľký švajčiarsky salašnícky pes 

sekcia 4 - Ostatné 

 Veľký japonský pes (predtým Americká Akita) 

skupina 10 - Chrty 

sekcia 1 - Dlhosrsté chrty 

 Afganský chrt 
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 Saluki - dlhosrstá, krátkosrstá 

 Barzoj 

sekcia 2 - Drsnosrsté chrty 

 Írsky vlkodav 

 Škótsky jelení pes 

sekcia 3 - Krátkosrsté chrty 

 Galgo 

 Anglický chrt (Greyhound) 

 Vipet 

 Taliansky chrtík 

 Maďarský chrt 

 Azavak 

 Sluga 

 Poľský chrt 
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SPRÁVA DR KCHHS 

O KONTROLE ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA KCHHS 

NA SLOVENSKU V r. 2015 
 

Zameranie kontroly:  

V zmysle Smernice pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zloţiek 

Slovenského poľovníckeho zväzu. 

Dátum kontroly: 08. decembra 2015 

Kontrolu vykonali: JUDr. Ivan Dujka, Ján Lovecký 

Jednotlivé časti kontroly: 

 

- Dodrţiavanie Stanov SPZ,  Stanov KCHHS, Organizačného 

a rokovacieho poriadku KCHHS a Chovateľského a zápisného 

poriadku KCHHS 

 

a) Stanovy  SPZ - v činnosti KCHHS nedostatky zistené neboli, 

 

b) Stanovy KCHHS –  výbor KCHHS sa v roku 2015 zišiel na rokovaní tri 

krát.  

Podľa stanov KCHHS sa schádza najmenej  štyri krát v roku.  Zodpovedný 

predseda KCHHS. Porušený § 8 ods.6..  

c) Organizačný a rokovací poriadok  KCHHS 

       -   agenda predsedu  - v roku 2015nebola spracovaná písomná súhrnná 

správa o činnosti  KCHHS za rok 2014 predkladaná predsedom klubu na 

členskú schôdzu.  Porušený čl. 6 ods. 1 písm. l, 

       -    agenda tajomníka – nedostatky zistené neboli 

        - agenda matrikárky – agenda ku kontrole nebola predloţená.  

Zodpovedná matrikárka. Po predloţení agendy ku kontrole bude kontrola 

vykonaná dodatočne. 

        -  agenda poradcov chovu NDS, EB  a PP – nedostatky v agende 

poradcov chovu zistené neboli 

   - agenda výcvikára – materiály ku kontrole  predloţené neboli  z dôvodu, ţe 

výcvikár sa v priebehu roka 2015 vzdal svojej funkcie – porušený čl. 6 ods. 6 

písm. a 

        - agenda ekonóma  - hospodárenie KCHHS  - peňaţný denník je 

vedený prehľadne, doklady sú úplné, rozdiely zistené neboli 

 



d) Chovateľský a zápisný poriadok KCHHS – u niektorých  majiteľov 

chovných jedincov boli zistené opakované  nedostatky:   

- nezaplatenie poplatkov za uchovnenie jedinca 

- nezaplatenie poplatkov za vystavenie odporúčania na párenie 

- nezaplatenie poplatkov za nadpočetné štence 

- nesplnenie podmienky „Zaslanie fotografie chovného jedinca 

poradcovi chovu o veľkosti 10x7 cm, na ktorých je daný jedinec 

vyfotografovaný v zootechnickom postoji“ – viď chovateľský a zápisný 

poriadok KCHHS časť IV ods. 6 

- vývoz chovného jedinca bez súhlasu KCHHS – porušený čl. XI ods. 1 

 

Odporučenie DR KCHHS:Členská schôdza KCHHS - uloţiť poradcovi chovu 

NDS, EpagneulBreton a PP,  pred vydaním odporúčania na párenie, overiť 

u ekonóma klubu uhradenie určených poplatkov  a v prípade nesplnenia tejto 

povinnosti nevydať ţiadateľovi chovnej suky odporúčanie na párenie, alebo 

neodporučiť chovného psa na párenie. Rovnaký postup dodrţať aj ak  nebola 

zaslaná určená fotografia chovného  jedinca. Tieto odporúčania navrhnúť 

členskej schôdzi na schválenie uznesením. 

. 

Plnenie uznesení 

a) Uznesenia z členskej schôdze a uznesenia z výborových schôdzí boli 

splnené v určených termínoch 

b) DR KCHHS navrhuje členskej schôdzi ku kaţdej plánovanej akcii 

schválenej v Pláne činnosti, schváliť garanta- konkrétnu fyzickú 

osobu,  za uskutočnenie naplánovanej a schválenej akcie, ktorý  

garant bude osobne niesť zodpovednosť za vykonanie a priebeh 

akcie. Odporúčanie predloţiť členskej schôdzi na schválenie 

uznesením. 

 

I. ZÁVER 

DR KHHS navrhuje, správu DR KCHH prerokovať vo výbore KCHHS,  následne 

na členskej schôdzi a prijať opatrenia za účelom neopakovania sa zistených 

nedostatkov. 

 

JUDr.  Ivan Dujka  predseda DR KCHHS v.r. 

 

 

 

 



 Správa poradcu chovu pre plemená NDS a EB  

za chovateľský rok 2015 
 

Dovoľte, aby som Vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a predloţil Vám 

správu za uvedený chovateľský rok, ktorý trval od 1.11.2014 do 31.10.2015.  

Za sledované obdobie som vystavil  12 odporúčaní na párenie a to pre suky: 

 

Cylka Boncov Majer 

Fany Ţitňan 

Cica Hodostój 

Chara od Stanovského 

Maya Patrick Haus 

Cifra z Hodského hája 

Ajka Bulmops 

Chara Sliváš 

Chyta od Stanovského 

Teba zo Splavu Hoste 

Christin od Stanovského 

Cindy z Hájovského potoka 

 

U desiatich chovateľov sa narodili šteňatá, spolu v počte 63, z čoho bolo 28 

psov a 35 súk. Tu musím podotknúť, ţe v mnohých prípadoch si chovatelia 

a majitelia chovných psov neplnia svoje povinnosti a nezašlú poradcovi chovu 

potvrdenie o párení /majiteľ chovného psa/ a hlásenie vrhu /chovateľ/.Poradca 

chovu je potom odkázaný iba na podklady z plemennej knihy, ktoré máme 

k dispozícii iba koncom februára. Priebeţné informácie o chove chýbajú, čo je 

často  na škodu veci, pretoţe mávam  telefonické dotazy od poľovníkov 

v priebehu roka,  u ktorého chovateľa sa nachádza vrh. Informujem potom iba 

o sukách pre ktoré som vystavil odporúčanie na párenie, o konkrétnych vrhoch 

neviem. 

 

Za hodnotený rok evidujeme tri exporty do zahraničia a čo je pre náš chov 

z pohľadu budúcnosti dôleţité, sedem importov zo zahraničia. Dovezené 

jedince by mohli náš chov plemena  v budúcnosti  osvieţiť. 

 

Ţiaľ, ani jeden vrh sme za vlaňajší rok nezaznamenali u plemena  epagneul 

breton /bretónsky stavač/ a to z jedného prostého dôvodu, nemáme chovných 



jedincov. Dá sa však predpokladať, ţe situácia by sa v blízkej budúcnosti mohla 

zlepšiť, pretoţe evidujeme  za vlaňajší rok štyri importy šteniat tohto plemena. 

Pokiaľ ide o chovnú základňu moţno konštatovať, ţe u súk vo farbe hnedý 

beloš evidujeme v tomto roku  desať jedincov, dve sučky /Cifra z Hodského 

hája a Chara Sliváš/ odišli z chovu pre vek. Vo farbe čierny beloš evidujeme 

jednu suku, ide o import, kde moţno predpokladať určitú lepšiu budúcnosť 

plemena v tejto farbe. 

 

Vo farbe hnedáka evidujeme jednu sučku, ktorá v tomto roku dosiahne vek  

osem rokov, čo znamená, ţe jej účasť v chove končí. Sučka je vo vlastníctve 

pána Júliusa Németha, ktorého by som chcel touto cestou poţiadať o párenie, 

čo v prípade úspešného vrhu by mohlo chov hnedákov na Slovensku určitým 

spôsobom zachrániť. 

 

Na rozdiel od súk je chovný vek psa desať rokov. Na základe toho k dnešnému 

dňu evidujeme dvoch psov vo farbe hnedý beloš a dvoch psov vo farbe čierny 

beloš. Hnedáka psa v súčasnosti nemáme . Potešujúce je, ţe chovatelia  často 

vyuţívajú zahraničných psov, najmä zo susednej Moravy. 

 

Váţení priatelia. Všetci sme si uvedomujeme situáciu, ktoré na Slovensku 

v chove stavačov nastala. Pravda, pod túto skutočnosť sa podpísali 

predovšetkým sústavne klesajúce stavy malej zveri a tým pádom po kaţdej 

stránke náročnejší výcvik a príprava psa pre výkon práva poľovníctva, prípadne 

pre chovnosť. Napriek tejto skutočnosti chcem vysloviť presvedčenie, ţe je 

medzi nami v  klube toľko „skalných“, ktorí chov nemeckého dráťaka budú 

podporovať a podrţia ho aj v budúcnosti 

 

Chovateľom  za vlaňajší rok ďakujem za ich odvedenú prácu, všetkým prajem 

v tomto chovateľskom roku úspechy a veľa pekných poľovníckych záţitkov. 

 

 

Miro Stanovský 

 

 

 

 

 

 

 



 Účasť na skúškach v roku 2015 
 

 

V roku 2015 sa plemená patriace pod pôsobnosť nášho klubu a slovenských 

členov sa zúčastnili nasledovných skúšok s výsledkom: 

 

NDS: 

SVS  Celkom 2 I. c. 2 

FSS  Celkom 4 I. c. 4 

LSS  Celkom 1 I. c. 1 

VP  Celkom 6 I. c. 4 II. c. 1 III. c. 1 

JSS Celkom 44 I. c. 27 II. c. 4 III. c . 4       

                                                       zver 5 neobstálo 4 

 

MŠK  Celkom 1 I. c. 1 R CACT 

MJK  Celkom 1 I. c. 1 

MKS  Celkom 1 I.c.  0 II. c. 1 

 

BS: 

JSS  Celkom 2 I. c. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  


