
Chov. 

V SHK je vykonávaný riadený a výberový chov. 

Riadený chov: je základným druhom chovu psov. Pri jedincoch postihnutých akýmkoľvek stupňom DBK, chýbajúcimi zubami alebo 

kliešťovým skusom je možné párenie len s jedincami bez týchto vád. Ostatní bez zvláštnych obmedzení. V prípade, že má fena v jednom 

vrhu 9 a viac odchovaných potomkov, je ďalšie krytie feny povolené najskôr 15 mesiacov od dátumu tohto pôrodu feny.  

 

Výberový chov: je špeciálnym druhom chovu. Jedince (pes aj suka) využívané v tomto type chovu musia spĺňať tieto podmienky: 

� DBK 0/0 (A) 

� povaha 3 x A 

� výstavné ocenenie „výborný"  

� oba jedince musia mať všestrannú skúšku z výkonu ZM, alebo inú, trojstupňovú na jej úrovni. V prípade zahraničného krytia 

trojstupňová skúška uznávaná v tej – ktorej krajine na úrovni ZM. 

 

Podmienečný chov: v odôvodnených prípadoch (napr. dysplázia. B) sa povoľuje psovi jedno kontrolné krytie. Po kontrole vrhu (na 

zvode mladých), na ktorý sa musia dostaviť všetci jedinci z vrhu s predbežnými výsledkami RTG DBK, bonitačná komisia vrh posúdi 

a povolí (alebo nepovolí) ďalšie krytie. 

 

Chovná fena 

Každá fena môže mať vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohľadu na počet šťeniat  vo vrhu). Štvrtý vrh je povolený len v prípade, ak sú 

splnené nasledovné podmienky: 

- 70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený RTG DBK (v prípade jedincov žijúcich v zahraničí môže byť 

predložené DBK, ktoré je uznané ktorýmkoľvek klubom združeným v IHF) 

- min. 50% potomkov z prvých vrhov sa zúčastnilo zvodu mladých  

- aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu (fena alebo plánovaný plemenník) 

Z odôvodniteľných dôvodov (pozitívne výsledky DBK, negatívne hodnotenie na zvode mladých, častý výskyt identických vád a 

prípadne aj dědičných chorôb) má Hlavný podradca chovu právo nepovoliť fene ďalší vrh. 

 

Pozn.: pokiaľ sú k dipozícii informácie o potomkoch z tretieho vrhu, budú prijaté do úvahy. Málopočetné vrhy sa zaokrúhľujú smerom 

hore. 

 

Plemeník 

Každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené maximálne 5x krytie to bez výnimky. Mimo SR je krytie neobmedzené. 

 

Novela chovatelského poriadku vstupuje do platnosti dňom schválenia MČS, tj 29.8.2014  a s ňou aj všetky nové chovateľské 

obmedzenia z nej vyplývajúce na všetky krytia po tomto dátume. 

 


