CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK

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) 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 podielať sa na práci klubu.
b) Podmienky chovnosti pre plemená riadené klubom
schvaľuje výbor na základe návrhu chovateľkej rady.
2. Chovateľ, majiteľ, držiteľ
a) Chovateľ je majiteľ chovateľskej stanice, ktorá bola riadne
zaregistrovaná plemennou knihou.
b) Majiteľ chovného psa je osoba, ktorá jedinca právoplatne
nadobudla a môže preukázať jeho pôvod.
c) Majiteľ chovného psa smie páriť psom len vtedy, ak mu
majiteľ chovnej suky predloží doporučenie na párenie suky.
d) Držiteľom psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa jedinec fyzicky nachádza, je v jej strostlivosti a je majiteľom psa oprávnená k jeho držbe.
e) Každá zmena vlastníctva chovných jedincov, ako i úhyn
psa, musí byť oznámená poradcovi chovu. Majiteľ chovného psa musí viesť písomný zápis o páreniach.
f) V záujme chovu majú funkcionári a orgány klubu právo
vykonávať u členov klubu kontroly vrhov a odchovu.
g) Ostatné náležitosti sa riadia chovateľským a zápisným
poriadkom SPZ.
2. 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 maximálnû
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 3
suky, 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 registrovaná v inom klube chovateľov.

sú zverejnené na klubovej stránke www.magyar.vizsla.sk
4. Chovné jedince
a) Chovné psy a chovné suky sú čistokrvné jedince, ktoré
vlastnia preukaz pôvodu vystavený alebo registrovaný
plemennou knihou, uznanou FCI a ktoré boli do chovu
vybrané na základe splnených chovných podmienok.
b) Pre získanie chovnosti musí pes i suka v deň výstavy dosiahnuť vek 15 mesiacov.
c) Chovný pes môže kryť od veku 18 mesiacov do konca
roka, v ktorom dosiahne vek 9 rokov.
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 alebo poruchy zdravia.
5. Odporúčanie na párenie
a) Pre nakrytie suky vystavuje poradca chovu odporúčanie
na párenie.
b) Platnosť odporúčania platí len na obdobie, na ktoré bolo
vystavené.
c) Majiteľ chovnej suky požiada o vystavenie doporučenia
na párenie kedykoľvek, najneskôr však 30 dní pred predpokladaným honcovaním sa suky. Odporúčanie na párenie sa vystavuje v troch kópiách na predpísanom tlačive.
Poplatok za vystavenie odporúčania na párenie je majiteľ
suky povinný uhradiť najneskôr do konca kalendárneho
roka.
6. Podmienky párenia
a) Počas honcovania smie byť suka nakrytá len jedným zo
psov uvedených na doporučení na párenie. Počas 24 hodín smie pes nakryť len tú istú suku.
b) Podmienky párenia vrátane úhrady za párenie si majiteľ
chovnej suky dopredu dohodne s majiteľom chovného
psa (odporúča sa písomná forma).
c) Po správne vykonanom krytí sa poskytnutý výkon psa
považuje za dokonaný a tým vzniká predpoklad pre plnenie dohodnutej náhrady za krytie. Tým sa neposkytuje
záruka kotnosti suky. Záleží na uvážení majiteľa psa, či v
prípade neokotenia sa suky poskytne budúce krytie bezplatne, alebo časť peňazí za krytie vráti. Takéto dojednanie musí byť pred párením písomne uvedené v zmluve o
párení. Dohodnuté právo na krytie zadarmo zaniká zásadne úhynom psa, zmenou majiteľa, alebo úhynom suky. Pokiaľ sa preukáže (vyšetrením spermatu), že pes bol
v dobe párenia neplodný, vráti sa majiteľovi suky čiastka
za krytie zaplatená.

3. Podmienky chovnosti

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

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

e) Majiteľ psa, ktorý suku nakryl potvrdí v odporúčaní na
párenie svojim podpisom nakrytie suky a vyplnené potvrdenie o párení zašle spolu s odporúčaním na párenie
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plemennej knihe SPZ. Majiteľovi suky odovzdá vyplnené
a podpísané potvrdenie o párení. Majiteľ psa je povinný
uhradiť poplatok za krytie najneskôr do konca kalendárneho roka.

–

kolektívny člen musí mať v členskom preukaze kolektívneho člena nalepenú členskú známku na príslušný
rok (známky dostávajú od klubu, prostredníctvom
ktorého sú členmi SPZ).

f) V zahraničí môže byť suka nakrytá len so súhlasom poradcu 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.

e) 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.

7. Vrhy

9. Chovateľské stanice

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.

a) Registrácia chovateľskej stanice sa riadi chovateľským a zápisným poriadkom SPZ a ustanoveniami FCI.

b) V žiadnom prípade nie je povolené utrácať šteňatá, ktoré
vykazujú nežiadúce exteriérové znaky pre dané plemeno
(napr. neštandardné sfarbenie).

f) Ďalšie, detailnejšie pokyny sú uvedené v chovateľskom
a zápisnom poriadku SPZ.

b) Zmeny mena alebo bydliska majiteľa chovateľskej stanice
musia byť nahlásené do jedného mesiaca plemennej knihe
a chovateľskému klubu.
10. Zápis importovaných jedincov do plemennej knihy

c) Majiteľ suky je povinný do 7 dní po narodení šteniat zaslať
poradcovi chovu vyplnené hlásenie vrhu a informovať majiteľa psa o výsledku krytia.

a) Dovezeným jedincom v majetku našich občanov s preukazmi pôvodu vystavenými členskými krajinami FCI prideľuje plemenná kniha čísla zápisu.

d) Čipovanie a tetovanie a sa vykonáva vo veku 6 až 7 týždňov
šteniat a vykonáva ju osoba k tomu oprávnená (spravidla
oprávnený veterinárny lekár – zoznam je k nahliadnutiu
na kynologickom oddelení SPZ, prípadne na web stránke
klubu).

b) Okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa musí
majiteľ predložiť aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla,
resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne 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.

e) Pri odbere musia byť šteňatá nejmenej 49 dní staré, v dobrom zdravotnom stave, dobrej kondícii, čipované, tetované
a odčervené. Očkovanie proti vírovým chorobám je ponechané na dohovore medzi chovateľom a záujemcom.
f) Vývoz šteniat do zahraničia prebieha podľa platných smerníc.
g) Chovateľ si vedie záznamy súvisiace s odchovom a umiestnením šteniat u nových majiteľov
h) Chovateľ je povinný zapísať nového majiteľa do preukazu
pôvodu a potvrdiť zmenu svojim podpisom.
8. Zápis šteniat do plemennej knihy
a) Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná na plemennú knihu najneskôr do 3 mesiacov od narodenia šteniat. Zapísané
musia byť všetky čistokrvné štence, ktoré boli odchované
do okamihu podania žiadosti o zápis. Dodatočný zápis nie
je prípustný.
b) Pri prvom vrhu sa prikladá preukaz pôvodu feny. 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.
c) Mená šteniat z jedného vrhu začínajú rovnakým písmenom. Mená šteniat vo vrhoch sa nemajú opakovať.
d) 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 na príslušný rok:
– riadny člen SPZ (poľovník) priloží potvrdenie z OkORgO SPZ, v ktorom je členom,
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11. Preukaz pôvodu
a) Preukaz pôvodu je vystavený na formulári FCI a označený
jej znakom.
b) Preukaz pôvodu musí obsahovať okrem nutných identifikačných údajov najmenej tri generácie predkov. Pre
každého jedinca je vystavený samostatný preukaz pôvodu.
Stratu preukazu pôvodu je nutné ihneď nahlásiť plemennej
knihe. Duplikát musí byť zreteľne označený.
c) Zápis do preukazu pôvodu 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.
13. 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 zápisního poriadku sa bude posudzovať ako
previnenie, a podľa toho bude aj stíhané.
Tento chovateľský a zápisný poriadok bol prerokovaný v mesiacoch jún – november 2014 a schválený výborom klubu dňa
5. 11. 2014 v Kráľovej nad Váhom.

