
CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK KCHMS-VCS 
 
Chovateľský a zápisný poriadok klubu je vykonávacím predpisom stanov klubu pre zabezpečenie chovu 

čistokrvných psov podľa platného štandardu FCI, pri zachovaní charakteristických vlastností plemien v 

starostlivosti klubu a dodržanie jednotných podmienok pre chov v súlade s platnými predpismi FCI a SPZ.  

 

1. Úvodné ustanovenie 

a) Chovateľský a zápisný poriadok klubu korešponduje s Medzinárodným chovateľským poriadkom FCI, 

chovateľským poriadkom SKJ a SPZ. 

b) V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami, ako sú 

poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu 

alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená 

dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa. 

c) Komerčným obchodníkom so psami a komerčným chovateľom psov sa chov v rámci Slovenskej kynologickej 

jednoty nepovoľuje. 

d)  Týmto chovateľským a zápisným poriadkom sú povinní sa riadiť všetci členovia KCHMS-VCS, ktorí vlastnia 

alebo majú v držbe jedince s preukazom pôvodu, bez rozdielu, či sú už chovné alebo či sa ich majitelia práve 

stali členmi klubu alebo majú len záujem podieľať sa na práci klubu.  

e) Podmienky chovnosti pre plemená riadené klubom schvaľuje výbor na základe návrhu chovateľskej rady.  

 

2. A  Chovateľský klub 

a) Za chov plemien Maďarský krátkosrstý stavač a Maďarský drôtosrstý stavač je zodpovedný Klub chovateľov 

maďarských stavačov – Vizsla Club Slovakia na základe poverenia SKJ a jej príslušnej členskej organizácie. 

Správou plemena poverený chovateľský klub zodpovedá za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a 

kontrolu chovu. Chov a rozvoj plemien psov musí vychádzať z dlhodobých cieľov a rozumných zásad tak, aby 

chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb, povahových chýb či nedostatku výkonových schopností. Chov musí 

slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genetickej rôznorodosti plemien.  

 

2. B  Chovateľská rada, bonitačná komisia 

a) Chovateľskú radu menuje výbor klubu na funkčné obdobie výboru klubu a je najmenej trojčlenná.  

b) Bonitačnú komisiu menuje výbor "ad hoc" na každú bonitáciu. 

c) Bonitácie môže uskutočniť bonitačná komisia zložená najmenej z troch členov chovateľskej rady, pričom na 

bonitácii sa zúčastní poradca chovu a tajomník rady, ktorý je členom výboru.  

d) Poradca chovu je predsedom bonitačnej komisie, zodpovedá za správnu činnosť komisie a riadi ju.  

e) Z členov komisie uskutočňujúcich bonitáciu musí byť aspoň jeden člen skúseným chovateľom a rozhodcom 

pre exteriér s aprobáciou pre dané plemená. Keď členovia bonitačnej komisie nespĺňajú vyššie uvedené 

požiadavky, členom komisie musí byť aj exteriérový rozhodca s aprobáciou pre dané plemená, ktorý nemusí 

byť členom klubu. Túto osobu na jednotlivé bonitácie navrhuje vždy výbor klubu. 

f) Základné pravidlá činnosti bonitačnej komisie a jej členov schvaľuje výbor klubu.  

g) Poradca chovu vedie evidenciu o posúdených jedincoch. Úlohou bonitácie je predvedených jedincov popísať 

s ich prednosťami a chybami, resp. verejne označiť jedince nespôsobilé na chov, ktoré by mohli prenášať 

neželané vlastnosti na ďalšie generácie.  

h) Výsledkom bonitácie je posúdenie jedinca vo veku najmenej 12 mesiacov z pohľadu jeho zdravotného stavu, 

stavby tela, temperamentu a pohybu.  

i) Posudok bonitácie sa uvedie písomne na tlačive v 2 kópiách. Poradca chovu alebo exteriérový rozhodca 

zapíše do Preukazu o pôvode psa výsledok – „kandidát chovu“, alebo „nevhodný/á do chovu“ 
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3. Chovateľ, majiteľ, držiteľ 

a) Chovateľ je majiteľ chovateľskej stanice alebo majiteľ chráneného názvu chovu psov, ktoré boli riadne 

zaregistrované plemennou knihou. 

b) Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat, z ktorej daný jedinec pochádza. 

Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.  

c) Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachádza. Za majiteľa sa 

považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto 

vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.  

d) Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa daný jedinec fyzicky nachádza a je v jej 

starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom daného jedinca oprávnená k jeho držbe.  

e) Držiteľom chovného psa je majiteľ chovného psa alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby 

chovného psa využila k páreniu súk.  

f) Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a súk môže upravovať chovateľský poriadok 

príslušného subjektu.  

g) Chovateľom a vlastníkom chovných psov alebo ich oprávneným držiteľom sa naliehavo odporúča pred 

každým plánovaným párením dojednať si písomne vzájomné dohody a zvlášť vo veci finančných záväzkov 

dojednať jasné podmienky. 

h) Záujemca o chov nemusí byť členom KCHMS-VCS, chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej 

spôsobilosti stanovené KCHMS-VCS bez ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom 

klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu a etických princípov 

stanovených klubom, chovateľský klub zabezpečí rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania 

služieb nečlenom klubu, sú v cene služieb zohľadnené pre nečlenov náklady klubu, vyplývajúce zo 

zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti klubu. 

 

4. Chov a jeho riadenie 

a) Chov je cieľavedomá plemenitba s dosiahnutím zdravého odchovu, v ktorom sú zachované a zosilnené 

prednosti predkov a potlačované vady a nedostatky.  

b) K plemenitbe sa používajú iba tie jedince, ktoré spĺňajú určené podmienky pre zaradenie psa alebo suky do 

chovu. 

 c) Chovný pes smie kryť v kalendárnom roku maximálne 12 súk. Náhradné párenie sa do tohto počtu 

nezapočítava.  

d) Novozaradený chovný pes smie v prvom roku chovnosti (t.j. 12 mesiacov po získaní chovnosti) kryť 

maximálne 5 súk, ktoré sú vo vlastníctve členov KCHMS-VCS.  

e) Chovná suka smie mať v kalendárnom roku len jeden vrh. 

 f) Chovné jedince zaregistrované v KCHMS-VCS nesmú byť registrované v inom klube chovateľov.  

 

5. Podmienky chovnosti 

a) Vzhľadom k tomu, že je potrebné z času na čas upravovať chovné podmienky (najmä čo sa týka 

požadovaných pracovných výsledkov), aktuálne podmienky chovnosti sú zverejnené na klubovej stránke 

www.vizslaclub.sk  

b) Splnenie všetkých podmienok chovnosti potvrdzuje poradca chovu na predpísanom tlačive až po obdržaní 

všetkých podkladov od majiteľa psa/suky. 
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6. Chovné jedince 

a) Chovné psy a chovné suky sú čistokrvné jedince, ktoré vlastnia preukaz o pôvode psa vystavený alebo 

registrovaný plemennou knihou, uznanou FCI a ktoré boli do chovu vybrané na základe splnených chovných 

podmienok.  

c) Chovný pes môže kryť od veku 18 mesiacov.  

d) Chovná suka môže byť nakrytá od veku 18 mesiacov do konca roka, v ktorom dosiahne vek 8 rokov.  

e) Stratu chovnosti jedinca pred vekovým maximom a zmenu v jeho držbe je vlastník povinný písomne oznámiť 

poradcovi chovu.  

f) Z chovu budú vylúčené tie jedince, u ktorých sa kontrolou dedičnosti preukázalo, že predávajú potomstvu 

nežiadúce exteriérové vady, poruchy zdravia alebo povahy. 

 

7. Chovateľská stanica, chránený názov chovu psov 

a) Registrácia chovateľskej stanice, chráneného názvu chovu sa riadi chovateľským a zápisným poriadkom SPZ 

a ustanoveniami FCI.  

b) Zmeny mena alebo bydliska majiteľa chovateľskej stanice alebo majiteľa chráneného názvu chovu psov, 

musia byť nahlásené do jedného mesiaca plemennej knihe a chovateľskému klubu. 

 

8. Odporúčanie na párenie 

a) ) Majiteľ chovnej suky požiada poradcu chovu o vystavenie odporúčania na párenie kedykoľvek, najneskôr 

však 30 dní pred predpokladaným honcovaním sa suky. Odporúčanie na párenie sa vystavuje v troch kópiách 

na predpísanom tlačive. 

b) Majiteľ chovného psa smie páriť psom len vtedy, ak mu majiteľ chovnej suky predloží odporúčanie na 

párenie suky. 

c) Platnosť odporúčania platí len na obdobie, na ktoré bolo vystavené.  

 

9. Podmienky párenia 

a) Počas honcovania smie byť suka nakrytá len jedným zo psov uvedených na odporúčaní na párenie. Počas 24 

hodín smie pes nakryť len tú istú suku.   

b) Podmienky párenia vrátane úhrady za párenie si majiteľ chovnej suky dopredu písomne dohodne s 

majiteľom chovného psa (odporúča sa písomná forma).  

c) Za nakrytie suky je chovateľ povinný zaplatiť majiteľovi psa dohodnutú finančnú čiastku. 

d) Majiteľ psa, ktorý suku nakryl, potvrdí svojim podpisom v odporúčaní na párenie nakrytie suky a vyplnené 

potvrdenie o párení zašle spolu s odporúčaním na párenie plemennej knihe SPZ. Majiteľovi suky odovzdá 

vyplnené a podpísané potvrdenie o  párení. Majiteľ psa je povinný sa riadiť pokynmi, ktoré sú uvedené na 

tlačive odporúčania na párenie. 

e) V zahraničí môže byť suka nakrytá len so súhlasom po radcu chovu. K žiadosti o párenie musí byť priložená 

fotokópia rodokmeňa zahraničného psa. Pes musí byť chovný v krajine, v ktorej je registrovaný a musí mať 

vyšetrenie na DBK, s výsledkom v súlade s podmienkami chovnosti platnými v KCHMS-VCS. 

 

10. Umelé oplodnenie 

a) Umelé oplodnenie nie je dovolené previesť u psov, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným 

spôsobom. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka predtým nerozmnožovali prirodzeným 

spôsobom) môže členská organizácia SKJ poverená vedením čiastkovej plemennej knihy povoliť výnimky, na 

základe odporúčania príslušného chovateľského klubu.  

b) Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí majiteľ suky. Veterinár, ktorý 

insemináciu vykonáva, potvrdzuje v odporúčaní na párenie, že suka bola oplodnená inseminačnou dávkou od 
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vybraného psa. Veterinárny lekár je povinný vydať majiteľovi suky osvedčenie o vykonaní inseminácie. V 

tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba umelého oplodnenia, meno a číslo zápisu psa, od ktorého 

bola použitá inseminačná dávka, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa majiteľa suky. 

Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť správcovi plemennej knihy, v ktorej sa budú 

šteňatá zapisovať, že inseminačná dávka, pochádza od dohodnutého psa.  

c) Majiteľ psa, ktorému bol odobratý ejakulát je povinný majiteľovi suky osvedčiť párenie v odporúčaní na 

párenie. Ďalej musí majiteľ, eventuálne držiteľ psa, poskytnúť majiteľovi suky zdarma potrebné informácie, 

týkajúce sa krycieho psa, vrátane rozboru DNA urobeného v akreditovanom laboratóriu. 

d) Majiteľ inseminačných dávok je oprávnený podpísať osvedčenie o párení. Majiteľ inseminačných dávok musí 

poskytnúť majiteľovi suky informácie o dátume odberu ejakulátu, identifikácii dávok a o identifikácii 

chovného psa vrátane jeho DNA profilu. 

 

11 Potvrdenie o párení 

a) Správne a plne prevedené párenie potvrdzuje držiteľ psa vystavením potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom 

svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia a zašle ho poradcovi chovu podľa pokynov na tlačive.  

b) je povinnosťou majiteľa suky tieto formuláre obstarať, riadne vyplniť a predložiť držiteľovi psa k podpisu a 

jeho časti zaslať podľa pokynov na tlačive. 

 

12. Neoplodnenie suky 

a) Po správne prevedenom párení sa poskytnutý výkon psa považuje za dokonaný a tým vzniká predpoklad pre 

plnenie dohodnutej náhrady za párenie. Tým sa však neposkytuje záruka oplodnenia suky. Záleží na uvážení 

majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia suky poskytne ďalšie párenie bezplatne, alebo časť peňazí za párenie 

vráti. Tieto dohody musia byť pred párením písomne uvedené v zmluve o párení.  

b) Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa, zmenou jeho majiteľa alebo uhynutím 

sučky.  

c) Pokiaľ sa preukáže (vyšetrením spermií psa), že pes bol v dobe párenia neplodný, vráti sa majiteľovi suky 

čiastka zaplatená za párenie. 

 

13. Postúpenie práva chovu 

a) Ako chovateľ vrhu vystupuje spravidla majiteľ suky v dobe párenia. Právo k chovnému využitiu suky alebo 

psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.  

b) Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade prevedené písomne, a to pred predpokladaným 

párením. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas hlásiť príslušnému správcovi plemennej knihy, tiež 

poradcovi chovu. Musí byť priložené i k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne 

popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.  

c) Ten, kto dočasne preberá suku ku chovnému využitiu, sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu, od 

párenia do odstavenia šteniat, za majiteľa suky. 

 

14. Vrhy 

a) Chovná suka musí byť pred pôrodom umiestnená v chovateľskom zariadení svojho majiteľa alebo držiteľa. 

Ak bude umiestnená u inej osoby, musí to majiteľ chovnej suky oznámiť poradcovi chovu.  

b) V žiadnom prípade nie je povolené utrácať šteňatá, ktoré vykazujú nežiadúce exteriérové znaky pre dané 

plemeno (napr. neštandardné sfarbenie resp. osrstenie a pod.).  

c) Majiteľ suky je povinný do 7 dní po narodení šteniat zaslať poradcovi chovu vyplnené hlásenie vrhu a 

informovať majiteľa psa o výsledku krytia. 
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d) V záujme chovu majú funkcionári a orgány klubu právo vykonávať u členov klubu kontroly vrhov a odchovu v 

súlade so stanovami KCHMS-VCS. 

 e) Čipovanie sa vykonáva vo veku 6 až 7 týždňov šteniat a vykonáva ju osoba k tomu oprávnená, spravidla 

oprávnený veterinárny lekár . 

f) Pri odbere musia byť šteňatá najmenej 49 dní staré, v dobrom zdravotnom stave, dobrej kondícii, čipované, 

správne odčervené a minimálne 1x očkované proti vírovým chorobám a musia mať vystavený očkovací 

preukaz alebo PetPass.    

g) Vývoz šteniat do zahraničia prebieha podľa platných smerníc SPZ a SKJ 

 h) Chovateľ je povinný viesť záznamy súvisiace s odchovom a umiestnením šteniat u nových majiteľov po dobu 

10 rokov. 

i) Chovateľ je povinný zapísať nového majiteľa do preukazu pôvodu a potvrdiť zmenu svojim podpisom.  

 

15. Zápis šteniat do plemennej knihy 

a) Šteňatá sa predávajú, alebo sa iným zákonným spôsobom prevádzajú vlastnícke práva fyzickým alebo 

právnickým osobám. Na ich meno sa vystavuje v prípade potreby aj exportný preukaz o pôvode. V žiadnom 

prípade sa nesmú predávať sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.  

b) Preukazy o pôvode psov uznávané FCI sa považujú za platný doklad o pôvode, nie však za osvedčenie o 

vlastnostiach zapísaného psa. 

c) Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná na plemennú knihu najneskôr do 60 dní od narodenia šteniat. Zapísané 

musia byť všetky čistokrvné štence, ktoré boli odchované do okamihu podania žiadosti o zápis. Dodatočný 

zápis nie je prípustný.  

d) Pri prvom vrhu sa prikladá preukaz pôvodu suky. Tento je vhodné aktualizovať v prípade ďalších vrhov, ak 

medzitým došlo k získaniu nových titulov z výstav alebo výkonu a chovateľ má záujem, aby boli uvedené v 

preukazoch pôvodu potomkov. 

 e) Mená šteniat z jedného vrhu začínajú rovnakým písmenom. Mená šteniat vo vrhoch sa nesmú opakovať.  

f) Chovateľ je povinný priložiť ku každej prihláške na zápis narodených šteniat (vrhu) fotokópiu členského 

preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena). Bez tohto dokladu nevystaví plemenná kniha SPZ 

preukazy o pôvode pre narodené šteňatá. Aby bolo zrejmé, či má člen uhradené členské príspevky za 

príslušný rok: – riadny člen SPZ (poľovník) priloží potvrdenie z OkORgO SPZ, v ktorom je členom, – kolektívny 

člen musí mať v členskom preukaze kolektívneho člena nalepenú členskú známku za príslušný rok (známky 

dostávajú od klubu, prostredníctvom ktorého sú členmi SPZ).  

g) Majiteľ chovnej suky, ktorý nie je členom KCHMS-VCS priloží spolu s potrebnými dokladmi aj zmluvu 

uzatvorenú s KCHMS-VCS, na základe ktorej mu bolo vydané odporúčanie na párenie.  

h) Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedincov s presne stanoveným 

pôvodom. Pre jeden vrh sa suka pripúšťa jediným, a to uvedeným psom. V prípade akýchkoľvek odchýlok, 

organizácia vedúca plemennú knihu alebo chovateľský klub, môžu na náklady chovateľa dať overiť pôvod 

šteniat pomocou testov DNA. 

 

16. Zápis šteniat do pomocného registra 

Pomocný register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy pôvodu vystavené pre jedince zapísané do 

Pomocného registra musia byť výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne zapísaných v plemennej 

knihe.  Do Pomocného registra sa pri splnení podmienok zapisujú o. i.: 

- jedince uznaných plemien, pochádzajúce z vrhu importovanej gravidnej suky, ktorá nespĺňa podmienky 

chovnej spôsobilosti príslušného chovateľského klubu a nie je na ich zápis do hlavného oddielu SPKP vydaný 

súhlas chovateľského klubu. 
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17. Preukaz o pôvode psa 

a) Preukaz o pôvode psa je vystavený na formulári FCI a označený jej znakom.  

b) Preukaz o pôvode psa musí obsahovať okrem nutných identifikačných údajov najmenej tri generácie 

predkov. Pre každého jedinca je vystavený samostatný preukaz. Stratu preukazu o pôvode psa je nutné ihneď 

nahlásiť plemennej knihe. Duplikát musí byť zreteľne označený.  

c) Zápis do preukazu o pôvode psa smie vykonávať len plemenná kniha. Zápisy z výstav a skúšok len osoba k 

tomu oprávnená. Veterinárne záznamy vykonáva iba veterinárny lekár.  

d) Za správnosť údajov uvedených v preukaze pôvodu ručí svojim podpisom len ten, kto preukaz vystavil a 

chovateľ. 

18. Zápis importovaných jedincov do plemennej knihy 

a) Dovezeným jedincom v majetku občanov SR s preukazmi pôvodu vystavenými členskými krajinami FCI 

prideľuje plemenná kniha čísla zápisu.  

b) Okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa musí majiteľ predložiť aj potvrdenie od poradcu chovu, 

príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly mikročipu dovezeného jedinca. Čipovanie musí byť vykonané 

u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. 

veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ 

na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto 

potvrdenia nebude plemenná kniha registrovať dovezeného jedinca. 

 

19. Sankcie 

a) V prípade porušenia chovateľského a zápisného poriadku KCHMS-VCS sa disciplinárne konanie riadi 

disciplinárnym poriadkom KCHMS-VCS. 

b) Po ukončení disciplinárneho konania alebo aj v jeho priebehu, môže chovateľský klub navrhnúť čiastkovej 

plemennej knihe pozastavenie zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice príslušného 

chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Disciplinárny orgán príslušnej členskej organizácie SKJ je povinný 

neodkladne rozhodnúť v danej veci. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne spôsobilé jedince v držaní 

majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu využití v chove, 

predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní k využitiu v chove. Pri prevode 

vlastníckeho práva k jedincovi, na ktorého sa vzťahuje uvedený zákaz, je jeho majiteľ ako disciplinárne 

stíhaná osoba povinná o tejto skutočnosti upovedomiť aj nového majiteľa a oboznámiť ho s obmedzeniami, 

vzťahujúcimi k danému jedincovi po stanovenú dobu.  

c) V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia chovateľských poriadkov platných v 

SKJ a FCI, môže o treste rozhodnúť aj priamo členská organizácia SKJ, resp. prezídium SKJ.  

d) Vo všetkých prípadoch sa príslušný chovateľ môže odvolať na odvolací orgán, ktorý je povinný rozhodnúť o 

potvrdení alebo zrušení trestu na najbližšom zasadnutí. 

 

20. Záverečné ustanovenie 

Všetci chovatelia, majitelia a držitelia chovných jedincov plemien v  starostlivosti klubu KCHMS-VCS a členovia 

klubu KCHMS-VCS sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského a zápisného poriadku. Porušenie 

zásad a povinností chovateľského a zápisného poriadku sa bude posudzovať ako previnenie a podľa toho bude 

aj stíhané.  

 

Tento chovateľský a zápisný poriadok bol schválený dňa 8.3.2022 v Sládkovičove 


