CHOVATEĽSKÝ PORIADOK KCHWS
Cieľom chovateľského poriadku Klubu chovateľov weimarských stavačov na Slovensku (ďalej len KCHWS)
je zabezpečovať čistokrvný chov weimarských stavačov (ďalej len WS) v zmysle schváleného štandardu FCI
so zachovaním biologického zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností WS. Chovateľský poriadok
KCHWS na Slovensku vychádza z chovateľského a zápisného poriadku SPZ, záväzných predpisov FCI, SKJ,
SPZ ako aj všeobecne záväzných právnych noriem.
§1
Všeobecné ustanovenia
1.

Chov WS na Slovensku je chovom riadeným. Chov riadi výbor KCHWS prostredníctvom poradcu chovu.

2.

Chov WS je okrem členov klubu umožnený aj chovateľom - nečlenom na základe písomnej zmluvy medzi
KCHWS a chovateľom - nečlenom.

3.

Podmienky pre zaradenie do chovu stanovuje výbor KCHWS a schvaľuje členská schôdza.
§2
Náležitosti rodičov

1.

Pre čistokrvný chov sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských
krajín FCI , zaradené do chovu po splnení podmienok určených KCHWS

2.

Pri importovaných jedincoch rozhoduje o ich zaradení do chovu výbor klubu.

3.

Podmienkou pre zaradenie do chovu je absolvovanie klubovej výstavy organizovanej KCHWS, v čase ktorej
jedinec dosiahol veku minimálne 15 mesiacov a bol ohodnotený minimálne známkou VD.
V prípade opakovaného posúdenia na klubovej výstave sa za záväzné považuje posledné hodnotenie.

4.

Do chovu sa nepripúšťajú jedince s vadami, ktoré štandard weimarského stavača uvádza ako vylučujúce,
ako aj jedince s menej závažnými chybami prípadne kombináciou chýb, ktoré sú pre chov nežiaduce. Ďalej
jedince bojazlivé a agresívne.

5.

Po splnení podmienok pre zaradenie do chovu, zašle majiteľ chovného jedinca poradcovi chovu písomnú
žiadosť, ku ktorej priloží: originál preukazu pôvodu (ďalej len PP), fotokópie dokladov o absolvovaných
skúškach ( rozhodcovské tabuľky), fotokópie dokladov z výstavy ( posudkové listy), fotokópiu dokladu
o úhrade členského príspevku na príslušný rok (ak je žiadateľ členom KCHWS), fotokópiu dokladu o úhrade
poplatku za uchovnenie (pes /suka), fotografiu psa/suky vo výstavnom postoji v elektronickej forme ( formát
jpg.).
Splnenie podmienok pre zaradenie do chovu vyznačí do originálu PP poradca chovu po kontrole
predložených dokladov určeným spôsobom a následne ho odošle na plemennú knihu SPZ. Plemenná kniha
zaregistruje jedinca do zoznamu chovných jedincov, na originál preukazu pôvodu vyznačí pečiatkou:
chovný pes / chovná suka a odošle priamo majiteľovi. Majiteľ chovného jedinca následne zašle na adresu
poradcu chovu obojstrannú fotokópiu PP s vyššie uvedeným označením (chovný pes / chovná suka) .

6.

Na chov (párenie) je možno použiť suku naposledy v roku v ktorom dosiahla vek 8 rokov. V odôvodnených
prípadoch (napr. z hľadiska chovu cenná suka) môže výbor klubu na návrh poradcu chovu, povoliť jedno
pripustenie aj v deviatom roku života suky.

7.

O vyradení jedinca z chovu z iných dôvodov, ako je vek, rozhoduje výbor klubu. Rozhodnutie o tom musí
oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ. Jedince vyradené z chovu budú uverejnení v Spravodaji.

§3
Odporúčanie na párenie a podmienky párenia
1.

Pre čistokrvný chov sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských
krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených KCHWS.
Pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky si chovateľ písomnou formou vyžiada od poradcu chovu
odporúčanie na párenie s dostatočným časovým predstihom (najneskôr 1 mesiac pred predpokladaným
honcovaním sa). V žiadosti uvedie meno a rok narodenia chovnej suky, prípadne psa o ktorého má záujem.
K žiadosti súčasne pripojí : fotokópiu preukazu pôvodu chovnej suky (aktuálnu), fotokópiu dokladu
o uhradení členského príspevku na príslušný rok (ak je žiadateľ členom KCHWS), fotokópiu dokladu
o úhrade poplatku za vystavenie odporúčania na párenie, v prípade výberu zahraničného krycieho psa fotokópiu preukazu pôvodu, doklad o plnochruposti, vyšetrení na displaziu s výsledkom najviac B / B, doklad
potvrdzujúci chovnosť v krajine odkiaľ pochádza vystavený príslušným chovateľským klubom, všetky tieto
doklady vrátane preukazu pôvodu musia byť preložené do slovenského jazyka s vyznačenou
znaleckou doložkou (preklad sa netýka dokladov vystavených v českom jazyku).

2.

Poradca vystaví odporúčanie na párenie v lehote do 30 dní od podania žiadosti a uvedie v ňom 1-3
vhodných psov na párenie a dobu jeho platnosti.

3.

Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie ( potvrdenie o párení ) je dokladom, ktorý je súčasťou
prihlášky na zápis narodených šteniat.

4.

Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvomi chovnými jedincami na základe platného odporúčania
na párenie (majiteľ, prípadne držiteľ chovného psa môže svojím psom kryť iba za predpokladu, že mu je
predložené platné odporúčanie na párenie).

5.

Spôsob úhrady za párenie sa rieši dohodou (odporúča sa písomnou formou)

6.

O neoplodnení suky, prípadne požiadavke na náhradné párenie informuje majiteľ chovnej suky poradcu
chovu a držiteľa chovného psa najneskôr do 75 dní od dátumu párenia.

7.

Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť s jedincami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným
spôsobom. V ojedinelých prípadoch, aj keď sa len pes alebo suka predtým nerozmnožovali prirodzeným
spôsobom, môže povoliť výnimky národná organizácia.
§4
Narodenie šteniec

1.

O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní písomne informovať poradcu chovu a držiteľa psa.
Informácia musí obsahovať dátum narodenia, počet a pohlavie narodených a ponechaných šteniec,
prípadné vážne chyby u šteniat a ďalšie dôležité informácie.

2.

Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh. Pokiaľ vo vrhu odchová viac ako 7 šteniec, môže byť
opätovne oplodnená najskôr za rok (365 dní) odo dňa v ktorom porodila tento vrh. Za dodržanie tohto
termínu je zodpovedný majiteľ chovnej suky.

3.

Vo výnimočných prípadoch (na základe odôvodnenej žiadosti chovateľa a návrhu poradcu chovu, rozhoduje
výbor KCHWS) môže mať suka maximálne tri vrhy v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov.

4.

V prípade akýchkoľvek pochybností, že štence nepochádzajú z uvádzaného spojenia má výbor klubu právo
nariadiť test paternity na preukázanie pôvodu. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky náklady spojené
s preukázaním pôvodu chovateľ a takéto konanie bude posudzované ako porušenie chovateľského
a zápisného poriadku. Ak sa pochybenie chovateľa nepreukáže náklady hradí klub.

5.

Žiadosť o zápis vrhu je chovateľ povinný zaslať spolu s fotokópiu dokladu o uhradení poplatku klubu – podľa
počtu šteniec poradcovi chovu v termíne do 30 dní od narodenia šteniat. Zapísané budú všetky štence,
ktoré boli odchované do okamihu podania žiadosti o zápis. Dodatočný zápis nie je prípustný. Žiadosť o zápis
vrhu, poradca chovu po potvrdení bezodkladne postúpi plemennej knihe SPZ.

6.

Pri odbere musia byť štence najmenej 49 dní staré, musia byť odčervené, vakcinované a označené trvalým
a nesfalšovaným označením – čipom, uvedeným v preukaze o pôvode.

7.

Vlastnícke práva šteniec je možné previesť na fyzické, alebo právnické osoby. V žiadnom prípade sa nesmú
štence predávať sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.

8.

Chovateľ je povinný viesť evidenciu o páreniach, vrhoch a nadobúdateľov šteniat (meno a adresu)
a archivovať ju po dobu minimálne 10 rokov.

9.

Výbor klubu má právo vykonávať kontroly vrhov a vedenia povinných evidencií o páreniach a vrhoch.
Kontrolu vykonáva člen klubu poverený výborom. O kontrole sa vyhotoví zápis v dvoch vyhotoveniach,
ktorého jeden výtlačok je určený pre výbor (poradcu chovu) a jeden pre chovateľa. V prípade zistenia
závažných nedostatkov, alebo v prípade neumožnenia vykonania kontroly podá kontrolujúci podnet na
zahájenie kárneho konania v zmysle interných klubových noriem.
§5
Záverečné ustanovenia

1.

Za vystavenie potvrdenia o splnení podmienok chovnosti, vystavenie odporúčania na párenie a zápis
šteniec do plemennej knihy vyberá KCHWS poplatky schválené členskou schôdzou.

2.

Stanovené ciele chovu je možné dosiahnuť iba odchovom čistokrvných šteniat s preukazom pôvodu.
Zistenie, že chovateľ produkuje štence bez preukazu pôvodu je hrubým porušením chovateľských zásad
a je dôvodom pre ukončenie členstva v KCHWS (pokiaľ je členom) ako aj vyradenie všetkých jedincov, ktoré
sú v majetku vylúčeného člena (prípadne chovateľa –nečlena) z chovu. Zmena majiteľa chovného jedinca
nie je dôvodom pre opätovné zaradenie do chovu. Rovnaký postih hrozí i držiteľovi chovného psa, ktorí
umožní párenie svojim psom bez platného odporúčania na párenie.

3.

O postihu za porušenie tohto chovateľského poriadku rozhodnú príslušné orgány KCHWS.

4.

Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko - právnou
cestou.

5.

Tento chovateľský poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

Schválené členskou schôdzou KCHWS 9. 3. 2014 a doplnený členskou schôdzou KCHWS 8. 3..2015

