
 

POZVÁNKA 

 

Výbor KCHHS pozýva všetkých svojich členov 

a priaznivcov KCHHS na 

KONFERENCIU KCHHS 

Dňa 25.marca.2017 

Miesto konania: Trnava strelnica „ŠTRKY“ 

Začiatok: 9:30 hod. 

 

Po ukončení sa uskutoční chovný zvod. 

 

 



 

Milí priatelia , členovia klubu drôtosrstých 

stavačov! 
 
     Čas nekompromisne letí a je tu zase obdobie VČS čo 

signalizuje , že jeden rok je za nami a druhý začína. Je za nami 

ďalší chovateľský a výcvikársky rok, ktorý priniesol mnoho 

dobrého a posunul nás zase o krok dopredu. 

Je dobré keď môžeme konštatovať, že sme splniť úlohy prijaté 

VČS a uskutočnili všetky akcie podľa plánu. 

Stabilizovaná je finančná situácia ale i počet chovných jedincov 

súk, psov ale i počet narodených šteniat. Schválené náročné 

podmienky  pre zaradenie do chovu  prinášajú svoje ovocie čo 

je zjavne vidieť nie len na kvalitnom exteriére ale i na 

vrodených vlastnostiach. Úroveň chovu závisí od kvality 

rodičovských jedincov a chcem poďakovať všetkým 

chovateľom ktorý sú ochotní ísť páriť i stovky km, aby priviezli 

kvalitnú genetiku. 

I tento rok nebude o nič jednoduchší ako minulý, preto vám 

chcem všetkým zaželať veľa zdravia, šťastia a príjemných 

kynologických zážitkov . 

 

Ing. Pavol  D Y N K A  

tajomník KCHHS                                                                     

 

 



Návrh programu na Konferenciu KCHHS: 

1. Otvorenie 

2. Voľba pracovného predsedníctva 

3. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

4. Správa o činnosti KCHHS od ostatnej konferencie  KCHHS 

5. Správa DR KCHHS o kontrole činnosti a hospodárenia v roku 2016 

a od ostatnej konferencie KCHHS 

6. Rôzne - plán akcii na r. 2017, rozpočet r 2017, vyhodnotenie 

jubilantov, vyhodnotenie najlepší vodič, vystavovateľ 

7. Diskusia 

8. Správa mandátovej komisie 

9. Schválenie volebného poriadku 

10. Voľba členov výboru KCHHS 

11. Voľba Dozornej rady KCHHS a zástupcov do KR SPZ 

12. Správa volebnej komisie 

13. Ustanovenie chovateľskej rady a člena KCHHS zodpovedného za styk 

s verejnosťou 

14. Správa návrhovej komisie 

15. Záver 

 

 
Svojou účasťou na výročnej členskej schôdzi, každý 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLAHOŽELANIE 

 

Pri príležitosti životného jubilea KCHHS, želá tohtoročným jubilantom všetko 
najlepšie, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, rodinnej pohody a najmä veľa 

kynologických úspechov              

Oto Banás 90 rokov 

Ing. Molnár Baltazár 60 rokov, 

Halla Róbert 50 rokov 

Honíšek Radovan 40 rokov, 

 

Výbor KCHHS sa ospravedlňuje tým jubilantom, ktorých mená nie sú 
uverejnené, ale na niektorých žiadostiach o členstvo v klube nie sú uvedené 
dátumy narodenia. Taktiež  všetkým neuverejneným jubilantom nášho klubu  

blahoželáme. 

 



Návrh plánu akcií KCHHS na rok 2017 
 

1.  Vydanie klubového spravodajcu      28.II.2017     
2.  VČS – klubová konferencia                                               25.III.2017    
3.  Chovný zvod                                                   25.III.2017   
4.  Klubová výstava  - Vlčkovce        21.V.2017  
5.  SV – Sečovce      17.VI.2017 
6.  LS - Zvolen Slatinka            Ing. Stanovský M                 22.VII.2017 
7.  Chovné  JSS - Galanta        Ing. Molnár B                       30.IX.20177        CACT 
8.  Chovné JSS – Holíč          Ing. Dynka P                         7.X.2017 CACT 
9.  Chovné JSS – Slatinka        Ing. Stanovský M                   14.X.2017         CACT 

 
 

10.  Výcvikové dni podľa špeciálneho plánu, ktorý bude včas predložený na 
webe ! 
   
 

 

   

         

Klubové platbypre r. 2017 
 
 

- Členské     10 € 

- Zápisné do klubu   7 € 

- Využitie jedinca v chove  15 € 

- Uchovnenie    5 €  

- Odporučenie na párenie  2 € 

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

- Nadpočetné šteňa u „CHJS“  25 € za prvé,  
      35 € za druhé 
 



Návrh volebného poriadku  na Konferenciu KCHHS: 

     Konferencia KCHHS je uznášania schopná, ak je prítomných viac ako 

polovica členov KCHHS s hlasom rozhodujúci – v súlade s §-om 4 ods. 5 

Stanov KCHHS. Uznesenia sú platné, ak sú schválené viac ako polovicou 

prítomných členov KCHH s hlasom rozhodujúcim. 

     Konferencia KCHHS volí: 

- trojčlenné predsedníctvo 

- trojčlennú mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu 

- sedemčlenný výbor KCHHS 

- trojčlennú Dozornú radu KCHHS 

- dvoch zástupcov KCHHS do KR SPZ 

Voľby do pracovného predsedníctva a pracovnej komisie sa uskutočnia 

aklamáciou. Najskôr sa volí pracovné predsedníctvo, ktoré potom predloží 

návrh na voľbu  pracovnej komisie. V prípade doplňujúcich návrhov na 

zloženie pracovného predsedníctva a pracovných komisií sa hlasuje najskôr 

o oficiálnom návrhu. Ak nebudú zvolení kandidáti z oficiálneho návrhu, 

o ďalších kandidátoch sa hlasuje v poradí, ako ich členovia s hlasom 

rozhodujúcim navrhli. 

Voľby do  výboru KCHHS sa môžu uskutočniť 

a) verejným hlasovaním (aklamáciou) – hlasuje sa, ak nie sú iné návrhy 

okrem  oficiálnych návrhoch volebnej komisie, alebo ak sa na tom 

dohodne hlasovaním nadpolovičná väčšina členov prítomných na 

konferencii s hlasom rozhodujúcim 

b) tajne (na volebných lístkoch) – ak je navrhnutých viac kandidátov na 

členov výboru KCHHS alebo ak sa na tom hlasovaním dohodne 

nadpolovičná väčšina prítomných členov KCHHS s hlasom 

rozhodujúcim 

- celkove sa volí sedem členov výboru, ktorí na svojom prvom zasadaní 

za prítomnosti volebnej komisie tajným hlasovaním  zvolia predsedu 



KCHHS. Ostatní členovia výboru sa volia aklamačne na prvom 

zasadnutí výboru : 

- tajomník 

- ekonóm 

- matrikár 

- poradca chovu pre NDS a EB( môže byť kumulovaný s inou funkciou 

vo výbore) 

- poradca chovu pre PP (môže byť kumulovaný s inou funkciou vo 

výbore)         

- poradca chovu pre všetky plemená v KCHHS môže byť len jeden 

- výcvikár 

- člen výboru 

 

Voľba dozornej rady KCHHS je samostatná. Volia sa traja členovia DR 

KCHHS, ktorí si na svojom prvom zasadnutí spolu s volebnou komisiu 

zvolia svojho predsedu – spravidla aklamačne. 

 

Členovia KCHHS s hlasom rozhodujúcim môžu podať návrh na 

doplnenie kandidačných listín do začiatku aktu hlasovania.  

V prípade tajného hlasovania, člen KCHHS s hlasom rozhodujúcim 

zakrúžkuje v kandidátnej listine sedem kandidátov na členov výboru 

a troch kandidátov na členov DR KCHHS. Pri zakrúžkovaní viacej 

kandidátov je volebný lístok neplatný:  

Pri nezakrúžkovaní všetkých sedem kandidátov na členov výboru 

alebo troch kandidátov na členov DR KCHHS, dostávajú hlas iba 

zakrúžkovaní kandidáti. 

     V prípade, ak na volebnom lístku bude uvedené a zakrúžkované 

meno delegáta, ktorý nebol verejne navrhnutý do kandidačnej listiny 

pred aktom volieb, je volebný lístok neplatný. 

     Ak v prvom kole nezíska potrebný počet kandidátov nadpolovičnú 

väčšinu hlasov prítomných členov KCHHS s hlasom rozhodujúcim, 

uskutoční sa druhé kolo volieb. Volebná komisia zaradí na volebný 

lístok ďalších kandidátov (podľa počtu nezvolených kandidátov), ktorí 

v predchádzajúcom kole volieb získali najvyšší počet hlasov. Voľby sa 



uskutočnia rovnakým spôsobom,  ak na návrh volebnej komisie 

konferencia neprijme iný postup. 

 

Voľba kandidátov do KR SPZ -  uskutoční sa po ukončení voľby  DR 

KCHHS - verejným (aklamačným) hlasovaním. Ak  prítomní členovia 

KCHHS aklamačným hlasovaním nerozhodnú o hlasovaní na 

kandidátov do KR SPZ o  hlasovaní tajnom. Postup pri tajnom 

hlasovaní je ako u tajného hlasovania na členov výboru KCHHHS a DR 

KCHHS. 

 

 

 

 



Informácia zo zasadnutia Pléna Kynologickej rady SPZ dňa 11. 

Februára 2017 v Trnave: 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

2. Zmena zástupcov v Pléne KR SPZ 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Informácia z rokovaní orgánov SPZ, SKJ a FCI 

5. Príprava Konferencie KR SPZ 

6. Informácia o zápisoch v SPKP v roku 2016 

7. Informácia o skúškach organizovaných v roku 2016 

8. Kalendár kynologických podujatí v roku 2017 

9.  Plán práce a rozpočet na rok 2017 

10.  Čerpanie príspevkov klubov v roku 2016 a návrh na rok 2017 

11. Žiadosti klubov o prijatie 

12. Rôzne 

- Členské príspevky klubov Smernica pre nečlenov SPZ 

- Udeľovanie titulov diviačiar,  brlohár a všestranný pes 

- Návrh Memoriálnu Alojza Rišku 

- Návrh štatútu Medzinárodných duričských skúšok brlohárov 

- Návrh na zmeny v štatúte KR SPZ 

13. Záver 

 
- Konferencie Záujmových lubov sa uskutočnia do 31. marca 2017 
- Do 15 dní od konania Konferencie zašlú kluby ústrediu SPZ 

zápisnicu z konferencie a oznámenie o zvolení nových 
štatutárnych zástupcov klubu s uvedením funkcie a adresy 

                (KCHHS – štatutárnym orgánom KCHHS je výbor KCHHS. Navonok 
koná jeho menom predseda a tajomník alebo iný člen poverený 
výborom jednotlivo). 

- Kynologické kluby zvolia svojich zástupcov do kynologickej rady 
SPZ. Mená a adresy zástupcov oznámia do 15 dní Kynologickej 
rade SPZ a ústrediu SPZ. 

 
 



Udeľovanie titulov diviačiar, brlohár a všestranný pes 
V zmysle platných kynologických predpisov je možnú udeľovať psov po 

absolvovaní všestranných skúšok titul „všestranný pes“, po absolvovaní BL v I. 

cene titulu „brlohár“ a na skúškach duričov je možné udeliť psovi titul 

„diviačiar“. Udelenie titulu je zaznamená v preukaze o pôvode psa 

s príslušným číslom zápisu v pomocných knihách vedených pri SPKP – v knihe 

všestranných psov, v knihe brlohárov a v knihe diviačiarov. 

Potvrdením zápisu bolo doteraz len zápis v preukaze o pôvode psa. 

V súčasnosti je pripravené aj udeľovanie diplomu pre psov s uvedenými 

titulmi. Pre jednoznačnosť postupu pri zápise prikladám  Poriadok o zápise do 

pomocných kníh pri plemennej knihe psov. 

 Kniha všestranných psov 

1. Všestranné skúšky sú najvyšším typom skúšok z poľovného 
výkonu. Na všestranných skúškach sa musí preukázať vyšší stupeň 
použiteľnosti psa v poľovníckej praxi. Stavače a malé plemená tu 
dokazujú, že sú skupinou plemien psov použiteľnou pre všestrannú 
prácu na povrchu. Absolvovaním všestranných skúšok získavajú 
psy poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej pernatej a 
srstnatej zveri a srnčej zveri. Podmienkou pre účasť na 
všestranných skúškach je úspešné absolvovanie JSS alebo LSS. 
Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSS, môže požiadať o zápis 
do Knihy všestranných psov (U). Z praktického hľadiska by bolo 
vhodné, aby všestranné skúšky absolvovalo čo najviac psov. 

2. Podmienkou pre zápis do knihy všestranných psov je absolvovanie 
všestranných skúšok v I., II. alebo v III. cene na všestranných 
skúškach organizovaných podľa skúšobných poriadkov platných na 
Slovensku (na území SR). 

3. Zápis do knihy všestranných psov je vyznačený v preukaze 
o pôvode psa na prvej strane formou „Zapísaný v knihe 
všestranných psov pod číslom U .......“.  



 

Informácia o zápisoch v SPKP v roku 2016:                  

D V

O Ý

V V

O O

Z z                                                     

7 skupina vrhy psy suky spolu psy suky spolu

Braque Saint-Germain                             1 0 2 2 1 0 0 0 0

Český fúzač                                      3 11 9 20 7 0 0 1 1

Deutscher drahthaariger  Vorstehhund/NDS         11 33 30 63 7 8 4 5 9

Deutscher kurzhaariger   Vorstehhund/NKS         19 70 67 137 12 11 3 7 10

Deutscher langhaariger   Vorstehhund/NDlS        1 6 7 13 1 0 0 0 0

Drentsche Patrijshond                            0 0 0 0 0 0 1 0 1

Drótszörü magyar vizsla /maďarský drôt. stavač   2 5 6 11 5 4 0 1 1

English Pointer                                  2 5 6 11 1 4 2 3 5

English Setter                                   0 0 0 0 1 0 2 2 4

Epagneul breton                                  0 0 0 0 1 0 0 0 0

Gordon Setter                                    0 0 0 0 0 0 1 1 2

Irish red and white Setter                       1 4 5 9 0 3 0 0 0

Irish Red Setter                                 5 21 12 33 1 10 0 2 2

Kleiner Münsterländer    Vorstehhund/malý münst. 0 0 0 0 7 0 0 0 0

Perdigueiro Portugués                            0 0 0 0 1 0 0 0 0

Pudelpointer                                     1 3 2 5 1 2 0 1 1

Rövidszörü magyar vizsla/maď. krátkosrstý stavač 7 24 31 55 13 12 1 4 5

Slovenský hrubosrstý     stavač                  11 45 35 80 2 10 4 10 14

Spinone Italiano                                 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Weimaraner (kurzhaar.)                           9 21 32 53 11 7 3 4 7

7. skupina spolu 73 248 244 492 72 72 21 41 62

POČET ŠTENIAT
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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) 

 
 

Vlčkovce okr. TT 

21. mája. 2017 

motorest ESO 

 

Podrobnosti k výstave sú uvedené v propozíciách výstavy 
www.hrubosrstestavace.sk 



Jesenné skúšky stavačov v Holíči 

     Už sa stalo pravidlom, že každoročne usporiadava Klub chovateľov 

hrubosrstých stavačov jesenné skúšky stavačov v spojení so skúškami 

chovnosti pre psíky, ktoré klub zastrešuje. Aj dňa 2. októbra tohto roku 

KCHHS sa  v revíry Poľovníckej spoločnosti Bažant Holíč konali JSS. Tieto JSS sú 

otvorené pre všetky plemená stavačov.  V dobre zazverenom revíry náročne, 

ale objektívne,  výkony psíkov posudzovali  pán Ján Šiška ako hlavný rozhodca 

a Ing. Pavol Dynka. Na skúškach  sa ako pozorovatelia zúčastnili aj študenti 

Strednej odbornej školy z Ivánky pri Dunaji. Táto škola je centrum odborného 

vzdelávania a prípravy pre poľnohospodárstvo a rozvoj v oblasti chovu koní 

a jazdectvo, rybárstvo, kynológiu a farmárstvo. Pre študentov, ale aj vodičov 

psíkov bol zážitok hneď pri zahájení skúšok, kde ich v krásnom prostredí tzv. 

“holíčskehopovětrňáku“(jediný zachovaný veterný mlyn svojho druhu na 

Slovensku), privítal predseda Poľovníckej komory pre okres Skalica Ing. 

Marián Honza CSc.  Študenti boli prítomní na všetkých absolvovaných 

disciplínach psíkov. Priebeh  posudzovania a výkony psíkov na jednotlivých 

disciplínach vysvetľoval  študentom priamo v teréne člen  KCHHS. Na 

skúškach sa zúčastnilo sedem psíkov: 

- traja nemecké drôtosrsté stavače,  

- jeden nemecký krátkosrstý stavač,  

- jeden Slovenský hrubosrstý stavač  

- jeden Weimarský stavač.  

Priebeh skúšok bol poznačený  nedocvičenosťou niektorých psíkov, čo je 

dôsledkom najmä  nízkych stavov drobnej zveri j zveri, ale aj nízkou 

úrovňou skúseností samotných vodičov. Záver skúšok bol nielen upršaný, 

ale  pre niektorých vodičov   smutný, nakoľko na JSS obstáli len traja 

psíky:  dvaja psíky v prvej cene a jeden v druhej cene. Vodičom, ktorých 

psíky na JSS neobstáli rozhodcovia vysvetlili príčiny neúspechu. Víťazom 

skúšok sa stala sučka nemeckého krátkosrstého stavača Atta z Patákovej 

farmy s vodičom Martinom Patákom. 

JUDr. Ivan Dujka 



 

Zľava: hlavný rozhodca Ján Šiška, Ing. Pavol Dynka, Ing. Marián Honza CSc.  

 





Informácia poradcu chovu pre NDS 

     V chovateľskom roku 2016 plemenná kniha eviduje spolu 63 narodených 
šteniat a to v 11 vrhoch. V skupine VII FCI  /stavače/ sme sa tým pádom 
umiestnili na treťom  mieste v počte narodených šteniat, a to za plemenom 
nemecký krátkosrstý stavač a slovenský hrubosrstý stavač. Narodené šteňatá 
pochádzajú po 6 chovných psoch, pričom po troch páreniach mal pes Neon 
z Adamovských revírů a český pes Ben vom Erlbachtal, dve párenia mal Cár 
z Hodského hája a napokon po jednom párenie  mali psi Kendy z Plzínů /český 
pes/, Laky z Fančali /český pes/ a napokon jedno párenie mal aj  nemecký pes 
Igor vom Kellerwald. 

Zo  zahraničia sa  za vlaňajší rok doviezlo osem šteniat, šesť bolo zo Slovenska 
vyvezených. 

Pokiaľ ide o základňu chovných jedincov v našom klube, je situácia 
nasledovná: 

Čierny beloš pes   1 jedine 

Čierny beloš suka  3 jedince 

Hnedý beloš  pes  5 jedincov 

Hnedý beloš suka 15 jedincov 

Hnedák suka 2 jedince 

Hnedák pes   2 jedince 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že spolu v našom klube 
evidujeme 20 chovných súk a 8 chovných psov, čo možno v porovnaní 
s minulosťou považovať zaslušnúzákladňu. 

 

Miro Stanovský 



Klubové jesenné skúšky stavačov 

Náš klub organizoval dňa 8.10.2016 klubové jesenné skúšky, 

na ktoré nám poľovný revír dala k dispozícii PO Hunter 

Lesenice v okrese Veľký Krtíš, v ktorej je predsedom pán 

Alexander Macko , poľovným hospodárom Ing. Zoltán Péter 

spolu s niekoľkými členmi, ktorí sú  dobrými poľovníkmi 

a kamarátmi,  majú radi poľovnícku kynológiu a psov. 

Hneď ráno po príchode všetkých zúčastnených čakali chutné 

raňajky a dobrá nálada domácich členov ako aj informácie  

o lokalitách, kde nás čakala práca. Na skúšky sa prihlásilo  9 

psov, z toho  žiaľ iba dvaja českí fúzači, tri nemecké  

drôtosrsté stavače, dva nemecké krátkosrsté stavače, jeden  

pointer a jedna krátkosrstá maďarská vyžla. Zbor rozhodcov 

bol vydelegovaný SPK v Bratislave a to v zložení Ladislav Jozsa 

– hlavný rozhodca, ďalej Ing. Miroslav Stanovský, CSc, Ing. 

Baltazár Molnár, MVDr. Radomír Kriek a MVDr.Luboš Macháč. 

PO Hunter bola na tieto skúšky dobre pripravená. Na prácu 

vybrali tie časti poľovného revíru, v ktorých bol najväčší 

predpoklad výskytu zveri, no mali pripravený aj dostatok zveri 

komorovanej, konkrétne bažantov. Pre úspešný priebeh 

skúšok hlavný rozhodca rozdelil  psov aj rozhodcov do dvoch 

skupín. Najmä v skupine, kde som mal možnosť posudzovať ja 

bolo  bažantov dostatok. Krytina bola pre psov náročná, bola 

to stará lucerka, no pre zver, najmä bažantiu vytvárala dobré 

podmienky a úkryt. Aspoň trochu zapracovaní psi si aj 

v týchto náročných podmienkach zver našli.  



Obe skupiny sa stretli pri poslednej disciplíne, ktorou bolo 

prinášanie kačice z hlbokej vody. Rozhodcovký zbor 

posudzoval pod vedením hlavného rozhodcu dostatočne 

prísne avšak spravodlivo, takže skúšky úspešne ukončilo 5 

psov, ďalší štyria žiaľ neobstáli. Na týchto skúškach zadávali aj 

tituly CACT a R.CACT. Oba tituly boli udelené nemeckým 

drôtosrstým stavačom , ktorí boli vedení PhDr. Petrom 

Molnárom – CACT a ZoltánomCzuczom – R-CACT. 

PO Lesenice po skúškach pripravila opäť dobré pohostenie, 

všetkým vodičom, ktorí skúšky úspešne absolvovali drobné 

vecné ceny a znova dobrý a kamarátsky prístup zo strany 

domácich k všetkým zúčastneným. 

Na záver predseda PZ pán  Alexander Macko dohodol 

pozvanie pre rozhodcov do vinárni Vitis majiteľkou ktorých je 

paní  Janka Ďuríková. Tam sa uskutočnila obhliadka vinárni 

ako aj vynikajúca ochutnávka skvelých vín. 

Ďakujeme aj touto cestou PO Hunter Lesenice za organizáciu 

tohto pekného kynologického podujatia. Ceníme si najmä ich 

prísľubu, že podobné podujatie možno u nich organizovať aj 

v tomto roku. 

Miro Stanovský 



Kotercový kašel alebo keď pes kašle 

 

Kotercový kašel (infekčná laryngotracheitída) je vysoko nákazlivé akútne 

ochorenie dýchacích ciest u psov. Prejavuje sa hlavne intenzívnym 

záchvatovitým kašlom, majitelia psov majú často pocit, akoby ich psa 

neustále napínalo na vracanie, občas sa psom podarí vykašľať aj väčšie 

množstvo hlienov. Toto ochorenie postihuje hrtan, priedušnicu, priedušky, 

v ojedinelých prípadoch môže prísť aj k zápalom pľúc. Najvyšší výskyt 

ochorenia býva v mesiacoch október-november. Účinnou prevenciou tohto 

ochorenia je očkovanie. 

Vírusy vyvolávajú kotercový kašel 

Na vzniku ochorenia známeho ako kotercový kašel sa podieľajú vírusy (hlavne 

vírus parainfluenzy 2 a psí adenovírus 2) a baktéria Bordetella bronchiseptica. 

Ako sa prenáša kotercový kašel ? 

Kotercový kašel je nákazlivé ochorenie, najvyššie riziko hrozí psom, ktorí sa 

vyskytujú vo vyšších koncentráciách, sú to psy v útulkoch, v hoteloch na 

cvičiskách. Vírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou, podobne ako u ľudí 

chrípka. Psi sa nakazia inhalačnou cestou, čiže vdýchnutím jednotlivých 

patogénov. 

Akútny záchvatovitý kašel je prvý príznak ochorenia 

Klinické príznaky sa zvyčajne objavujú do 9 dní po nakazení. 

Medzi prvé prejavy patrí akútny záchvatovitý kašel, psi môžu vykašliavať 

hlien, čo sa majiteľom často zdá akoby pes vracal, prípadne ho napínalo na 

vracanie. Kašel sa zhoršuje pri vzrušení, pri záťaži. Pri palpácii resp. miernom 

stlačení hrtana a priedušnice vieme u takto postihnutých psov vyvolať 

okamžitú reakciu v podobe kašla. Občas sa vyskytuje aj výtok z nosa, ktorý 

môže byť číry alebo hlienovitý až zelenej farby. Niekedy sa objavuje horúčka, 

pes nemá náladu, nechce žrať, piť. 

U väčšiny psov ide o nekomplikované ochorenie, ktoré samo odoznie 

v priebehu 2 týždňov. Horšie je to s príznakmi u psov, ktorí trpia nejakým 

chronickým ochorením dýchacích ciest (kolaps trachey, chronická 



bronchitída, brachycefalický syndróm), kde kotercový kašel výrazne zhoršuje 

príznaky pôvodného ochorenia, tu je nutný dôsledný manažment a terapia. 

Ďalšími problémovými pacientami sú neočkované šteňatá, u ktorým 

ochorenie môže vyvolať vážne komplikácie ústiace až v zápal pľúc. 

Liečba kašla u psa 

Najdôležitejšou súčasťou liečby je pohybový kľud trvajúci najmenej 7 dní. Je 

dôležité vyhýbať sa vzrušeniu, záťaži, aby sa minimalizovalo dráždenie 

dýchacích ciest neustálym kašlom. Ak pes nevykašliava hlieny, je možné na 

pár dní podávať lieky proti kašlu. Aké a akú dávku musí posúdiť veterinárny 

lekár. V niektorých prípadoch je nutné nasadiť antibiotiká, hlavne, ak má pes 

príznaky celkového ochorenia (nežerie, nepije, je smutný, má vysokú 

teplotu). Antibiotiká sa musia podávať ešte minimálne 5 dní po odoznení 

klinických príznakov ochorenia. 

Očkovanie proti kotercovému kašlu 
Účinnou prevenciou ochorenia je očkovanie. My používame intranazálnu 

vakcínu (aplikuje sa do nosnej dierky psa), ktorá má viaceré výhody. Jej 

účinnosť nesúvisí s hladinou materských protilátok, čiže sa môžu očkovať už 

šteniatka od troch týždňov veku a vakcína bude u nich plne účinná už 3 dni po 

očkovaní. U vakcíny aplikovanej do nosnej dierky nie je potrebné 

preočkovanie po 3 týždňoch, ale až o rok po prvom očkovaní. 

 



Memoriál Bohuslava Zemka,  
Jelenec 27. – 28. 08. 2016 

 
 Náš Klub toto náročné kynologické podujatie 
organizuje každé dva roky. V roku 2016 sa na organizovanie 
memoriálu podujal náš člen Ing. Baltazár Molnár, ktorý síce 
žije a funguje v okrese Galanta no jeho korene a pôvod vedú 
práce do obce Jelenec v okrese Zlaté Moravce, kde je aj 
členom domáceho PZ. Príprave venoval veľkú pozornosť, 
takže všetko nasvedčovalo tomu, že podujatie bude na 
vysokej úrovni. No a možno povedať, že aj bolo. 
 Prihlásilo sa síce iba 16 stavačov, z ktorých sa na 
losovanie dostavilo iba 15, nemecký drôtovaný stavať Ayka 
Patrick Haus sa so svojim vodičom nedostavila. Ostatné psy sa 
na losovanie dostavili a v sobotu ráno nastúpili na štart. 
 Hlavným rozhodcom, ako ináč, bol SPK Bratislava 
menovaný pán Ing. Baltazár Molnár, ktorý mal jednotlivé 
pracoviská v poli, na vode a v lese pod stálou kontrolou. Ďalší 
rozhodcovia boli SPK Bratislava menovaní a po porade 
rozhodcov rozdelení na jednotlivé práce takto: 

- Jozsa Ladislav a Miroslav Stanovský – veľké pole  
- Horváth Ján a Rácz Ján – malé pole 
- Ižmam Silvester a Libor Lájoš (H) – voda 
- Zoltán Války a AtillaBabiczky (H) – vlečky v lese 
- Juhás Luboš, Dugovič Ivan, Lovecký Ján, Šesták 

Vítězslav (CZ) farby v lese a napokon drobné disciplíny 
v lese posudzovali Martin Kopřiva (CZ) a  Ján Plenta.. 

 
Polné práce, ako aj práce v lese sa konali v PZ Jelenec, 

vodné práce v PZ Kolíňany. Podarilo sa zabezpečiť dostatok 
zveri, konkrétne  zdravých a kvalitných jarabíc, takže často 
obávané posudzovanie na veľkom poli sa stalo pre rozhodcov 
doslova radosťou. 



Bez problémov sa ukončil prvý deň – sobota, samozrejme 
s večerným spoločenským posedením. Takisto nedeľa 
prebiehala v pohode. V lese bol síce podaný jeden protest, 
ktorý však hlavný rozhodca inteligentne a s nadhľadom 
skúseného rozhodcu vyriešil.  

 Ako jednotlivé prihlásené psy obstáli máme možnosť 
vidieť v priloženej tabuľke. 

 Víťazom tohto memoriálu sa stala sučka nemeckého 
drôtosrstého stavača SzántovaiUta, ktorá bola vedená 
maďarským vodičom LajosomBogdánom. 

 Ďakujeme organizátorom a blahoželáme víťazovi. 
 
Miro Stanovský 

  
 
 





 KCHHS 
 
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 
Hodžovo nám. 1, P. O. Box 128 
 810 00 Bratislava 1       
 
Bratislava, ............2017 
 
 
Vážený pán prezident, 
 
v dôsledku schválenia zákona NR SR,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov  - môže dôjsť k deformácii spoločenských vzťahov, 
týkajúcich sa organizovanej kynologickej chovateľskej činnosti. Táto 
by mohla byť vykonávaná len  na podnikateľskej báze, čo je v 
rozpore s jej základným poslaním. Schválená právna úprava by 
mohla naviac negatívne zasiahnuť napríklad všetkých zamestnancov 
štátnej správy, ale taktiež sociálne slabšie skupiny obyvateľov, resp. 
našich členov, ktorí by sa museli svojej záľuby vzdať.   
 
Z uvedeného dôvodu  v celom rozsahu pristupujeme k  
odôvodneniu a požiadavke prezidenta SKJ Ing. Jozefa Jursu CSc., 
ktorá Vám bola  zaslaná listom zo dňa 24.02.2017 a požaduje 
nepodpísanie uvedeného zákona. 
 
      S úctou,             
  
                                                                                                                              
------------------------------ 
                                                                                                                                 
Meno, priezvisko 
                                                                                                                           



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

Deutscher drahthaariger Vorstehhund/NDS       
  
z Hájového potoka 
Tomašov Ivan                 
Hurbanova 7                  
953 01 Zlaté Moravce         
04.02.2016 
CÁR z Hodského hája/SPKP 4208   
CINDY z Hájového potoka/SPKP 4637   
4994   P EMIR 
4995   P EGON 
4996   S ELZA 
4997   S ERA 
4998   S EMI 
4999   S ELA 
  
zo Splavu z Hoste 
Mezei František              
925 81 Diakovce 371          
21.03.2016 
KENDY z Plzínů/ČLP 4370   
TEBA zo Splavu z Hoste/SPKP 4542   
5001   P VITÉZ 
5002   S VIKI 
5003   S VERA 
5004   S VANDA 
  
Bulmops 
Honíšek Radovan              
Rošlímska 76                 
919 27 Brestovany            
27.05.2016 
BENN vom Erlbachtal/ČLP 4391   
CIFRA z Hodského hája/SPKP 4211   
5008   P HAGO 
5009   P HARRY 



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

5010   S HANY 
5011   S HENY 
5012   S HERA 
5013   S HIRA 
  
Wiwar 
Dynka Pavol Ing.             
Gagarinova 12                
908 51 Holíč                 
26.05.2016 
BENN vom Erlbachtal/ČLP 4391   
CHÁRA od Stanovského/SPKP 4664   
5014   P FLO 
5015   P FILL 
5016   P FANN 
5017   S FLORA 
5018   S FANNY 
5019   S FEYA 
  
od Kliského 
Kliský Tibor                 
ul. kpt. Nálepku 26          
942 01 Šurany                
07.07.2016 
CÁR z Hodského hája/SPKP 4208   
CHYTA od Stanovského/SPKP 4662   
5021   P GARO 
5022   P GRAND 
5023   S GRACE 
  
od Stanovského 
Stanovský Miroslav Ing., CSc 
D. Ertla 1450/7              
960 01 Zvolen                
12.07.2016 
NEON z Adamovských revírů/SPKP 4914   



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

CITA z Hájového potoka/SPKP 4638   
5024   P ŠARM 
5025   P ŠORT 
5026   P ŠARO 
5027   S ŠANTAL 
5028   S ŠERY II 
  
z Jusztekovho dvora 
Tanko Jozef                  
Nové Osady 88                
925 22 Veľké Úľany           
21.08.2016 
NEON z Adamovských revírů/SPKP 4914   
CICA Hódastói/SPKP 4435   
5029   P BEN 
5030   P BROK 
5031   P BRUNO 
5032   S BELA 
5033   S BRIXI 
5034   S BADA 
  
JägerBunder 
Popelka Jozef                
Hlohovecká 14/82             
925 53 Pata                  
01.08.2016 
NEON z Adamovských revírů/SPKP 4914   
ILKA Žitňan/SPKP 4898   
5035   P AMOR 
5036   P ADOR 
5037   P AJAX 
5038   P ALAN 
5039   P ARIS 
5040   S AFRA 
  
od Hudeca 



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

Hudec Patrik                 
Gaštanova 141/19             
955 01 Veľké Bedzany         
22.08.2016 
BENN vom Erlbachtal/ČLP 4391   
ALKA od Hudeca/SPKP 4717   
5041   P DARK 
5042   P DAN 
5043   P DON 
5044   P DAG 
5045   P DENI 
5046   S DONA 
5047   S DAFFY 
5048   S DIXI 
  
Vadászházi Csillag 
Gáll Ladislav                
Mierová 8                    
900 24 Veľký Biel            
02.09.2016 
LAKY z Fančali/SPKP 4777   
CIA ./SPKP 4913   
5050   P AKIM 
5051   P ARON 
5052   P ARIK 
5053   P ARIS 
5054   S AJA 
5055   S AVA 
5056   S AFIA 
  
vom Holstef 
Holényi Štefan BSc.          
Dunajská 12                  
932 01 Veľký Meder           
21.11.2016 
IGOR vom Kellerwald/VDH 224383 



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

CYLKA Boncov majer/SPKP 4557   
5058   P DONN 
5059   P DEXTER 
5060   P DANY 
5061   S DONNA 
5062   S DEXI 
5063   S DUNJA 
  
PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 – importované jedince 
 
Deutscher drahthaariger Vorstehhund/NDS     
  
Fantastic of Miki 
23.03.2015 
5000/JR 89643 Nod   P SAX 
Lovecký Ján, Mierová 1737/9, 926 01 Sereď 
Dátum zápisu: 07.04.2016 
   
z Myslivcova dvora 
16.09.2011 
5005/ČLP/NDO/4334   S FATTY 
Krajčovič Eduard, Cífer 24 
Dátum zápisu: 12.05.2016 
  
5006/ČLP/NDO/4329   P FLEK 
Krajčovič Roman,A.Sladkoviča 10,919 43 Cífer 
Dátum zápisu: 12.05.2016 
   
vom Bärtiger Jäger 
03.01.2016 
5007/MET.Dsznv.203/16   P FALK 
Beko Viktor, Železničná 904/74, 932 01 Veľký Meder 
Dátum zápisu: 23.05.2016 
   
z Bílé vody 
20.04.2016 



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

5020/ČLP/NDO/4654   P ARTUŠ 
Moncman Marcel, Tehelná 33, 917 01 Trnava 
Dátum zápisu: 07.07.2016 
   
z Koldínskeho lesa 
15.05.2016 
5049/ČLP/NDO/4677   S GIRA 
Tokoš Matej, 919 22 Majcichov 389 
Dátum zápisu: 06.10.2016 
   
von Wollsberg 
15.04.2013 
5057/DDR 12754   S ISSA 
Erich Zacsek, Gogolova 21, Nové Zámky 
Dátum zápisu: 26.01.2017 
   
Epagneul breton 
  
z Hory Blaník 
28.02.2015 
91/ČLP/EB/995   P GIMMY 
Rajček Miroslav, Záhradná 709/1, 039 01 Turčianske Teplice 
Dátum zápisu: 12.02.2016 
   
Pudelpointer 
  
ze Stražištských lesů 
26.12.2011 
777/ČLP/PP/1473/14   S NORA 
Urban Michal Ing.,Júrska cesta 1,931 01 Levice 
Dátum zápisu: 28.12.2016 
   
PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 – export 
 
Deutscher drahthaariger Vorstehhund/NDS     
  



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

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 
Matjaž Leban,ulica bratov Praprotnik 11,SLO-4202 Naklo,Slovenia, 
Dátum vývozu: 07.03.2016 
Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 
  
zo Splavu z Hoste 
Mezei František              
925 81 Diakovce 371          
21.03.2016 
KENDY z Plzínů/ČLP 4370   
TEBA zo Splavu z Hoste/SPKP 4542   
5003   S VERA 
Zoltán Belovics,Routedubois 19,1024 Ecuiblems,Suisse, 
Dátum vývozu: 27.05.2016 
Výv: Mezei František, 925 81 Diakovce 371 
5004   S VANDA 
Zoltán Belovics,Routedubois 19,1024 Ecuiblems,Suisse, 
Dátum vývozu: 27.05.2016 
Výv: Mezei František, 925 81 Diakovce 371 
  
Vadászházi Csillag 
Gáll Ladislav                
Mierová 8                    
900 24 Veľký Biel            
02.09.2016 
LAKY z Fančali/SPKP 4777   
CIA ./SPKP 4913   
5054   S AJA 
Vitězslav Šesták,Nová 75,CZ-686 01 Uherské Hradiště-Vésky, 



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

Dátum vývozu: 17.10.2016 
Výv: Gáll Ladislav, Mierová 8, 900 24 Veľký Biel 
5055   S AVA 
Petr Novotný,Pňovice 139,CZ-784 01 Litovel, 
Dátum vývozu: 17.10.2016 
Výv: Gáll Ladislav, Mierová 8, 900 24 Veľký Biel 
  
vom Holstef 
Holényi Štefan BSc.          
Dunajská 12                  
932 01 Veľký Meder           
21.11.2016 
IGOR vom Kellerwald/VDH 224383 
CYLKA Boncov majer/SPKP 4557   
5058   P DONN 
Mužék Bohuslav,CZ-277 45 Přinov 146, 
Dátum vývozu: 31.01.2017 
Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 
5059   P DEXTER 
Klammer Volkmar,St.Oswald 10,A-9372 Eberstein, 
Dátum vývozu: 31.01.2017 
Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 
5063   S DUNJA 
Benesch Henriette,Linzerstrasse 332/8,A-1140 Wien, 
Dátum vývozu: 31.01.2017 
Výv: Holényi Štefan BSc., Dunajská 12, 932 01 Veľký Meder 
  
Pudelpointer 
  
Rosi-Rot 
Botlo Robert                 
925 25 Hrubý Šúr 152         
05.09.2015 
KEN ze Stražištských lesů/SPKP 759    
JULY zo Štálu/SPKP 732    
763   S ANY 



PLEMENNÁ KNIHA SPZ 2016 

Anthony J.Bezenar,3640 Auarry Ave,55303 Anoca,Mineapolis,USA, 
Dátum vývozu: 16.03.2016 
Výv: Michal Urban Ing.,Jurská cesta 1, 934 01 Levice 
764   S AFRA 
Jeff House,21790,460th Street,Zumbrota,Minesota 55992,USA, 
Dátum vývozu: 16.03.2016 
Výv: Michal Urban Ing.,Jurská cesta 1,934 01 Levice 
  
 





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)      obráťte!



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!



Zoznam členov klubu ktorí majú zaplatené členské na r. 2017 
 

1. Abelovský Branislav   Devičany 194 
2. BogdaniLajos   Maďarsko 
3. Botlo Erik    Hrubý šúr 152 
4. Bogi Mário   Lúčny Dvor 535 P. Úľany 
5. Bilakon František  Kvetoslavov 243 
6. Ing. BohunskýErvin  Líščie Údolie 133 Bratislava  
7. Cibuľa Ján    Nižný Lanec 7  
8. Czucz Zoltán    Veľké Blahovo 245  
9. JUDR. Dujka Ivan   Rovensko 151  
10. Dubovský Marcel   Dvorská ulica 16 Dulovce 
11.  Ing. Dynka Pavol   Gagarínová 12 Holíč  
12. Bc. Gőndőr Martin   Alstrova 127 Bratislva 
13. Gáll Ladislav    Mierová 8 V. Biel  
14. Gerenczéri Štefan   Záhradná 16 Dulovce  
15. Horváth Peter    Padáň 308 D. Streda  
16. HallaRobert   Gorazdová 35 Nitra  
17. Holényi Štefan    Dunajská 12 V. Meder  
18. Hudec Patrik    Gaštanová 141/19 V. Brezany  
19. Honišek Radovan   Brošlímska 76 Brestovany  
20. JUDr. Ingr Jozef   Wolkrová 45 Bratislva 
21. Irkéni Marek    Sýkorová 426 Jasová  
22. Ing. Jurkáček František   Budovateľská 31 Malacky  
23. Józsa Ladislav ml.   Dolná Štál 309  
24. Józsa Ladislav st.   Dolná Štál 309  
25. Bc. KőglerErvin   Neded 300  
26. Bc. KőglerAttila    Čierny Brod 521  
27. Kliment Róbert    Láb 354  
28. Kliský Tibor    Kpt. Nálepku Šurany  
29. Kajdači Tibor    Opoj 110  
30. Lančarič Marek   Športová Čataj  
31. LelkesDavid   Šulany 176 H. Bar  
32. Lovecký Ján    Mierová 9 Sereď  
33. Mezei Tomáš    Jarná 111 Cífer  
34. Masár Juraj    MRŠ 330/8 T. Teplá  
35. Manczal Ladislav   V. Úľany 1335  



36. Maczala Ladislav   Kvetoslavov 87  
37. Ing. Molnár Baltazár   Kajal 532  
38. Novotný Peter    Pňovice 139 Olomouc ČR  
39. Ing. Niko Štefan   Umlištná 1 Prievidza 
40.  Popelka Jozef    Hlohovecká 14 Pata  
41. Petrovits Tibor    Vinohradnícka 696 V. Dvorníky  
42. Pekar Ján    Radošovce 5  
43. Rácz Ján    Hliník 1589/2 Šala-Veča 
44. MezeiFrantiček   Hoste 157  
45. Rigo Miroslav    Kajal 333  
46. Mgr. Skladan Gabriel   Majerníková 3 Bratislava  
47. Ing. Sivák Milan   Piešťanská 346/69 Nemčice  
48. Šesták Vítezslav  Nová 75 U. Hradište-Vešky ČR  
49. Šiška Ján    Unín 345  
50. Ing. Stanovský Miroslav  D. Ertla 1450/7 Zvolen  
51. Bc. Tobiášová Andrea   Železničná 3 Nižná Šebastová 
52. Tomašov Ivan    Hurbanová 7 Z. Moravce  
53. Tuška Marek    Železničná 1441/52 Galanta  
54. Ing. Urban Michal   Jurská cesta 1 Levice  
55. Varga Tibor    Slnečná 7 Hurbanovo  
56. Vincze Zoltán    Kráľová N/V 155  
57. Války Zoltán    Nová Doba 926/23 Galanta  
58. Zemková Mária   Č. Armády 783 Šoporňa 

 
 



                                                                                 SPRÁVA O FINANČNOM HOSPODÁRENÍ KCHKS  ZA ROK 2O16

Stav finančných prostriedkov k 1.1.2016

Pokladňa 894,73 €

Bežný účet 16 286,95 €

SPOLU 15 359,75 €

PRÍJMY : Členské príspevky 630,00 €

Zápisné 112,00 €

Poplatok za uchovnenie 15,00 €

Poplatok za chovné jedince                          4 000,- Sk 45,00 €

Nadpočetné šteňatá 120,00 €

Doporučenie na párenie                                  600,- Sk 8,00 €

Skúšky psov 640,00 €

Výstavný poplatok 1 120,72 €

Sponzorské 0,00 €

Dotácia SPZ                                              500,00 €

Kreditný úrok 1,78 €

Prevádzková réžia 5 129,75 €

SPOLU 8 322,25 €

VÝDAJE : Vyhotovenie spravodaja 102,50 €

Poštovné + kancelárske potreby 59,94 €

Memoriál B. Zemka 0,00 €

Klubová výstava 206,72 €

Skúšky psov 610,90 €

Bankové poplatky 100,46 €

Prevádzková réžia 5 191,00 €

Zabezpečenie výročnej členskej schôdze 200,00 €

Webová stránka 28,80 €

SPOLU 6 500,32 €

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2016

Pokladňa 894,73 €

Bežný účet 16 286,95 €

Termínovaný vklad      0,00 €

SPOLU 17 181,68 €

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA : +1821,93

Ján Šiška
finančný hospodár    



SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ 
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Klubové výstavy stavačov 
so zadávaním titulov Klubový víťaz 2017 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 
 

Vlčkovce - 21. máj 2017 
park v areáli motorestu Eso. 
Motorest ESO, Sereďská cesta 56, 919 23 Vlčkovce 

http://motoresteso.sk/ 
 
Online prihlásenie bude možné od 1.3.2017 na www.onlinedogshows.sk. 
Platba v deň výstavy NIE JE možná, všetky  poplatky musia byť uhradené 
vopred. 



 
Výstavný výbor : 
 
Riaditeľ výstavy :    Marián Korič 

Správca výstavy :   Marián Konečný 

Ekonóm výstavy :   Patrícia Hurban Rusňáková 

Technické zabezpečenie :  Slovenský klub pointrov a setrov 

Komisia pre protesty :   Marián Korič, Anna Cwieceková, 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  súťaže 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam rozhodcov : 

Marianne GYÁRFÁS (Maďarská republika) - English Pointer, English setter, 

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

Anna CWIECEKOVÁ (Slovenská republika) - Slovenský hrubosrstý stavač 

Pavel NAVRÁTIL (Česká republika) - Deutsch Kurzhaariger Vorstehhund 

Sándor TAPASZTÓ (Maďarská republika) - Bracco italiano, Drótszőrű Magyar 

vizsla, Rövidszőrű Magyar vizsla, Spinone italiano 

Miroslav KALICH (Česká republika) - Weimaraner 

Marián KONEČNÝ (Slovenská republika) - Braque Saint-Germain, Český 

Fousek, Deutsch Drahthaariger Vorstehhund, Deutsch 

Langhaariger Vorstehhund, Drentsche Patrijshond, Epagneul 

Breton, Epagneul français, Grosser Münsterländer Vorstehhund, 



Kleiner Münsterländer, Pudelpointer 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 

Putovný pohár weimarských stavačov – udeľuje sa najkrajšiemu 

weimarskému stavačovi výstavy na obdobie jedného roka, do 

súťaže nastupujú víťazi plemien s ocenením BOB v plemenách 

Weimaraner 

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) 

 

 

Súťaže : 

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. Prihlásiť sa 

možno aj v deň výstavy do 12,00 hodiny. 



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. 

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

 

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 

03.04.2017 

2. uzávierka 

18.04.2017 

3. uzávierka 

04.05.2017 

za 1. psa 25,- € 30,- € 35,- € 

za každého 

ďalšieho psa 

20,- € 25,- € 30,- € 

trieda mladší 

dorast, dorast, 

čestná 

a veteránov 

15,- € 20,- € 25,- € 

súťaže 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! Výstavné poplatky treba uhradiť do 24 hodín od 

odoslania prihlášky! V prípade neuhradenia výstavných poplatkov 

je prihláška neplatná. 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:   Slovenský klub pointrov a setrov 

IBAN:   SK 25 0900 0000 0000 1919 1003 

SWIFT code / BIC: GIBASKBX 

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

Bratislava 

 

 

Pri online prihlasovaní uhraďte poplatok po obdržaní potvrdzujúceho 

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

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

zaplatení môžete nahrať ako prílohu pod „moje platby“ (ikona spinka) alebo 

poslať mailom na marian.konecny476@gmail.com. 

 

 



  



Výživa a kŕmenie psa 
 
 
Bielkoviny tvoria základné stavebné kamene pre všetky bunky v tele. 
Esenciálne (nenahraditeľné) aminokyseliny, ktoré bielkoviny obsahujú, 
umožňujú vývoj, regeneráciu a prácu svalov, vnútorných orgánov a kože. 
Podieľajú sa aj na metabolických, enzymatických a hormonálnych procesoch.  
Tuky sú kvalitný a ľahko dostupný energetický zdroj. Energia je potrebná 
nielen kvôli pohybu, ale aj pre vnútornú činnosť organizmu. Esenciálne 
mastné kyseliny (napr. linolová a linolénová) ovplyvňujú kvalitu kože a srsti. 
Tuky okrem toho slúžia ako rozpúšťadlo pre určitú skupinu vitamínov (A, D, E, 
K, beta - karotén).  
Uhľohydráty ovplyvňujú zdravé trávenie a čiastočne pokrývajú energetické 
potreby organizmu. Napriek tomu, že pes takmer nie je schopný využívať 
potravu rastlinného pôvodu, vláknina významne podporuje činnosť 
zažívacieho ústrojenstva. Nestrávené čiastočky vlákniny zahusťujú črevný 
obsah, spomaľujú priechod potravy tráviacim traktom a umožňujú tak, aby sa 
do tela lepšie vstrebali živiny z potravy.  
Minerálne látky sú anorganické látky, ktoré sa podieľajú na mnohých 
vnútorných procesoch: napr. na podpore imunitného, výstavbe oporných 
tkanív, činnosti žliaz s vnútornou sekréciou, zachovávaní pevnosti bunečných 
stien a vyrovnanej črevnej mikroflóry atď. Podľa ich zastúpenia v organizme 
ich delíme na tzv. makroprvky (vápnik, fosfor, sodík, draslík, horčík, síra) a 
mikroprvky (napr. železo, selén, meď, zinok, jód atď.).  
Vitamíny významne ovplyvňujú viaceré metabolické aktivity. Napríklad 
vitamíny E a C pôsobia ako antioxidanty – chránia bunky pred škodlivým 
vplyvom voľných radikálov (viď kapitola Antioxidanty na str. 27).  
Vitamín D je potrebný na vstrebávanie vápnika a fosforu v organizme, vitamín 
A sa podieľa na ukladaní a regenerácii pigmentu v očnej sietnici. Vitamíny 
delíme na rozpustné v tukoch (A, D, E, K), ktoré sa pri predávkovaní ukladajú 
v tele a pôsobia toxicky, a rozpustné vo vode (skupina vitamínov B, vitamín C, 
H a ďalšie). Tými sa prakticky nedá predávkovať – nadbytočné množstvo pes 
vylúči močom a trusom.  
Voda je pre život nevyhnutná. Tvorí súčasť všetkých telových tekutín, pôsobí 
ako rozpúšťadlo pre niektoré vitamíny, podieľa sa na termoregulácii. Zatiaľ čo 
bez potravy možno prežiť celé týždne, pri nedostatku tekutín dochádza k 
ťažkému poškodeniu organizmu už po niekoľkých dňoch či dokonca hodinách. 
Preto nikdy nezabúdajte na plnú misku čerstvej vody!  



 
Zdravá kŕmna dávka obsahuje živiny:  

 správneho druhu 
 v správnom množstve 
 v optimálnom vzájomnom pomere 
 z vhodných zdrojov (surovín) 

 
Ak sa zamyslíte nad otázkou, čím môžete nakŕmiť svojho psa, dospejete k 
niekoľkým hypotetickým možnostiam:  

 deliť sa so psom o vlastné jedlo 
 pripravovať krmivo doma z čerstvých alebo mrazených surovín 
 používať niektoré z priemyselne vyrábaných krmív 
 vzájomne kombinovať rôzne typy potravy. 

 
 
ĽUDSKÉ JEDLO  
 
Pes nie je človek a zloženie našej potravy ani zďaleka nezodpovedá jeho 
potrebám.  
Ľudské telo dokáže plnohodnotne využiť potravu rôznorodého, hoci aj čisto 
rastlinného pôvodu. Dokáže si efektívne poradiť s niektorými škodlivinami a 
vyrovnávať hladiny výživných látok v organizme (určité chýbajúce živiny si 
dokonca dokáže vytvárať samo). Pes, ako mäsožravá šelma, však žiadnu z 
týchto schopností nemá.  
Ak kŕmite psa trvalo vlastným jedlom, vystavujete jeho organizmus 
neprimeranej záťaži.  
 
DOMA PRIPRAVENÁ ŠPECIÁLNA STRAVA  
 
Špeciálna varená strava sa nedá jednoznačne zaradiť do kategórie „vhodná” 
alebo „nevhodná”. Existuje veľa psích šampiónov, ktorých majitelia kŕmia 
podľa osvedčených domácich receptov. Hlavnou nevýhodou varenej stravy je, 
že v skutočnosti nikdy presne nevieme, aký druh a aké množstvo živín pes 
vlastne dostal. Bežným receptom na jedlo pre psa je kombinácia svaloviny, 
vnútorností, zeleniny, cestovín alebo ryže a doplnkového vitamínovo-
minerálového preparátu na vápnik. Niektoré živiny sú potrebné v takom 
nepatrnom množstve (napr. selén) alebo v takom špecifickom pomere 
(napr. vápnik a fosfor), že sú v domácich podmienkach takmer 



nemerateľné.  Kvalitné krmivo sa nedá pripraviť bez kvalitných surovín.  
 
HOTOVÉ PRIEMYSELNE PRIPRAVENÉ KRMIVÁ  
 
Hotové krmivá pre Vás – a najmä pre Vášho psa – znamenajú jednoduché a 
úplne bezpečné riešenie. Ušetria Vám robotu, čas a zbavia Vás neistoty, či 
Váš pes dostáva všetko, čo potrebuje. Samozrejme iba za predpokladu, že si 
správne vyberiete.  
V obchodoch dnes nájdete nepreberné množstvo značiek a druhov domácich 
i zahraničných krmív. Ponuka sa okrem toho priebežne mení: pribúdajú 
výrobky aj výrobcovia, objavujú sa rôzne novinky a vylepšené receptúry. Ak 
ste majiteľ - začiatočník, orientovať sa v pestrej ponuke nemusí byť pre Vás 
celkom jednoduché. Rovnako ako v prípade iných výrobkov aj medzi 
krmivami existujú výrobky vynikajúce, dobré, priemerné, ba aj celkom 
nevyhovujúce. V kapitole Ako nakupovať priemyselne vyrábané krmivá na 
strane 21 nájdete niekoľko praktických rád, ktoré Vám pomôžu pri nákupe.  
 
 
KOMBINOVANÁ VÝŽIVA  
 
Nerobte to! Pre psie zažívanie nie je nič horšie ako neustále striedanie typov 
jedla.  
Tráviace ústrojenstvo psa má svoje špecifiká – vie sa „nastaviť” na určitý druh 
potravy. Ak dostáva dlhší čas rovnaké krmivo, prispôsobí sa mu črevná 
mikroflóra a tráviaci trakt pracuje oveľa efektívnejšie. Časté zmeny vo výžive 
sú pre organizmus záťaž Psi sú konzervatívni stravníci – na pestrý jedálny 
lístok si príliš nepotrpia.  
Len čo sa rozhodnete pre určitý druh krmiva, bezdôvodne ho nemeňte, 
nestriedajte ani nekombinujte s inou zložkou (výnimkou je iba miešanie 
granúl s konzervou tej istej značky a typu). 
Ak už z akéhokoľvek dôvodu chcete alebo musíte krmivo zmeniť, dajte psovi 
čas, aby sa novej potrave prispôsobil. Najskôr do pôvodného jedla primiešajte 
trochu nového krmiva. Postupne v priebehu 5–7 dní zvyšujte jeho podiel v 
kŕmnej dávke až na 100%.  

 Pes má presne určený čas kŕmenia a dostáva len vymedzenú dennú 
kŕmnu dávku (rozdelenú na 1 alebo viacero porcií podľa veku, aktivity 
alebo fyzického stavu). Asi po 30 minútach neskonzumované jedlo 
odoberieme. 



 
DESATORO VÝŽIVY ŠTEŇAŤA  

1. Šteniatko má iné nároky na výživu ako dospelý pes. Podávajte mu 
výhradne krmivo určené tejto vekovej kategórii. Na krmivo pre 
„dospelákov” prejdete až po definitívnom ukončení fyzického vývoja. 

2. Šteniatko má malý žalúdok. Dennú kŕmnu dávku rozdeľte na 
niekoľko porcií: do 3. mesiaca – 4 jedlá denne, od 3. do 6. mesiaca – 3 
jedlá denne, od pol roka – 2 jedlá denne. 

3. Šteňa má mimoriadne citlivý tráviaci trakt. Krmivo nikdy nemeňte 
len kvôli zmene chuti. Ak chcete psíkovi spestriť jedálny lístok, 
môžete napríklad zmiešať granuly s konzervou tej istej značky alebo 
mu môžete dať špeciálnu pochúťku pre psov. Každú zmenu krmiva 
robte postupne.  

4. Dodržujte pravidelný čas kŕmenia. Potravu šteňaťu nechajte asi 30 
minút a potom mu neskonzumované zvyšky zoberte. Ak má psík 
neustály prístup k jedlu, môže sa začať prejedať alebo sa stať 
prieberčivým. 

5. . Potrava má mať izbovú teplotu. Príliš horúce alebo príliš studené 
jedlo môže vyvolať zažívacie problémy. Prieberčivým psíkom krmivo 
ohrejte na telesnú teplotu (asi na 37 °C). Lepšie sa potom uvoľňujú 
aromatické a chuťové látky, potrava je pre psa lákavejšia. Konzervy 
ohrievajte vo vodnom kúpeli, granuly zalejte vodou alebo mäsovým 
vývarom. 

6. Pravidelne kontrolujte a zaznamenávajte hmotnostné a výškové 
prírastky šteňaťa. Výsledky konzultujte so svojím veterinárnym 
lekárom. Príliš rýchle tempo rastu môže viesť k deformáciám 
kostrovej sústavy a telesnej stavby. 

7. Skôr ako použijete akýkoľvek vitamínový a minerálový prípravok, 
poraďte sa so svojím veterinárom.  

8. Mlieko nie je potrebnou ani vhodnou súčasťou výživy šteniat po 
odstavení. Organizmus rýchlo stráca schopnosť štiepiť mliečny cukor, 
laktózu, a výsledkom je hnačka alebo zvracanie. 

9. Po jedle nechajte psíka asi 2 hodiny odpočívať. Neprovokujte ho ku 
hrám, nechoďte s ním na vychádzku (samozrejme okrem 
nevyhnutného vyprázdnenia sa). 

10. Všetky dlhodobejšie problémy, ako sú zažívacie problémy, netypická 
konzistencia a farba stolice, nadmerné pitie alebo výrazná zmena 



chuti k jedlu (aj náhle prejedanie sa môže byť symptómom 
ochorenia), radšej prekonzultujte s veterinárnym lekárom. 

 
 
 



SPRÁVA DR KCHHS 
KONTROLA ČINNOSTI A HOSPODÁRENIA KCHHS 

za r. 2016 
Zameranie kontroly:  
V zmysle Smernice pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek 
Slovenského poľovníckeho zväzu. 
Dátum kontroly: 24. januára 2017 
Kontrolu vykonali: JUDr. Ivan Dujka 
Jednotlivé časti kontroly : 
 
 

- Dodržiavanie 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 2016 zišiel na rokovaní tri krát.  
                                               Podľa stanov KCHHS sa schádza najmenej  štyri krát v roku.  
Zodpovedný predseda KCHHS. Porušený § 8 ods.6..       
             -  zosúladiť §5 ods. 2 „Členstvo v klube“ s aktuálnym znením Stanov SPZ                                        
       c)  Organizačný a rokovací poriadok   KCHHS  
       -   agenda predsedu  - v roku 2016 nebola spracovaná písomná súhrnná správa 
o činnosti  KCHHS za rok 2015 predkladaná predsedom klubu na členskú schôdzu.  
Porušený čl. 6 ods. 1 písm. l, 
       -    agenda tajomníka – nedostatky zistené neboli 
        - agenda matrikárky – agenda ku kontrole nebola predložená.  Zodpovedná 
matrikárka. Po predložení agendy ku kontrole bude kontrola vykonaná dodatočne. 
        -  agenda poradcov chovu NDS, EB  a PP – agenda ku kontrole predložená 
nebola - kontrola vykonaná nebola      
        -  agenda výcvikára – materiály ku kontrole  predložené neboli   
        - agenda ekonóma  - hospodárenie KCHHS  - peňažný denník je vedený 
prehľadne, doklady sú úplné, rozdiely zistené neboli, 
-  na výdavkových dokladoch nie je podpis schvaľujúceho – predsedu KCHHS 

 
     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 

- čl. XII. ods. 6 zrušiť a nahradiť novým, textom v súlade s pokynmi SKJ zo dňa 
17.12.2015 
Správa DR KCHHS bude na Konferencii KCHHS doplnená ústne predsedom 
DR KCHHS 

 
                Odporučenie DR KCHHS: Konferencia KCHHS: 
 - uložiť poradcovi chovu NDS, Epagneul Breton a PP,  pred vydaním odporúčania na 
párenie, overiť u ekonóma klubu uhradenie určených poplatkov  a v prípade 
nesplnenia tejto povinnosti nevydať žiadateľovi chovnej suky odporúčanie na 
párenie, alebo neodporučiť chovného psa na párenie. Rovnaký postup dodržať aj ak  
nebola zaslaná určená fotografia chovného  jedinca. Tieto odporúčania navrhnúť 
Konferencii KCHHSJ na schválenie uznesením. 
- predložiť konferencii KCHHS novelu Stanov KCHHS a Chovateľského a zápisného 
poriadku KCHHS v súlade s aktuálnymi požiadavkami a platnými predpismi 

. 
     Plnenie uznesení 

a) Uznesenia z členskej schôdze a uznesenia z výborových schôdzí boli splnené 
v určených termínoch 

b) DR KCHHS navrhuje členskej schôdzi ku každej 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 predložiť 
členskej schôdzi na schválenie uznesením. 

 
I. ZÁVER 

    DR KHHS navrhuje, správu DR KCHH prerokovať vo výbore KCHHS,  následne na 
Konferencii KCHHi a prijať opatrenia za účelom neopakovania sa zistených 
nedostatkov. 
 
 JUDr.  Ivan Dujka   
predseda DR KCHHS v.r. 

 






