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Mob: 0907 120 519 
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Bc. Andrea Adamčiaková, Ţelezničná 955, 034 95 Likavka 
Tel: 044/ 4331792, mob: 0905511257, e-mail: adamciakova71@gmail.com 
 
Poradca chovu pre malý bradáč biely, čiernostrieborný, čierny a korenie & soľ: 
Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40,  949 01Nitra,  
Mob: 0905 664 631, tel.: 037 74 19249, e-mail: z.havlikova66@gmail.com 
 
Poradca chovu pre veľký bradáč a stredný bradáč, čierny a korenie & soľ: 
Ing. Jaroslava Slačková, Priebeţ ná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš  
Tel: 044 / 55 33 400, mob: 0905 268 630,   
slackova@soselh.sk  
 
Pokladník: 
Ing. Andrea Polakovičová, Bukovinská 23, 83106 Bratislava 
Mob: 0905 107 379 
e-mail: ap.fral@gmail.com 
 
 
 
Kontrolór: 
Mgr. Jaroslav Sitarčík, Rúbanisko III/12, 984 03 Lučenec 
Mob: 0911 209 714, e-mail: j.sitarcik@centrum.sk 
 
 
 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 11493314 / 0900 
Názov účtu: KCHPB 
IBAN: SK93 0900 0000 0000 1149 3314 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webové stránky klubu:  www.bradac-klub.com  
(administrátor: MVDr. Šedajová Petra, Bc. Andrea Adamčiaková) 



 
Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 13. ročník 

Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 3. ročník 
25.8.2012 Turčianské Kľačany 

 
 
   V auguste sa stretli milovníci bradáčov všetkých veľkostných rázov na Majstrovstvách SR 
Klubu chovateľov plemena bradáč, ktoré organizovali KK Dog & Wolf pod vedením Jana 
Dírera.  
   Malí bradáči si zasúťaţ ili v kategórii SMP 1, veľkí a dokonca dve  zastupiteľky stredného 
bradáča si merali sily v SVV1. Rozhodcom boli Ing. Jaroslava Slačková – SVV1 , Bc. Andrea 
Adamčiaková –SMP1.  
   Aj napriek tomu, ţe nie všetkým sa darilo podľa ich predstáv, je vhod né vyzdvihnúť 
zvyšujúcu sa účasť na Majstrovstvách bradáčov. A ja za nás všetkých dúfam, ţe to tak bude aj 
naďalej... 
   Na záver by som v mene všetkých pretekárov chcela poďakovať organizátorom za skvele 
pripravenú akciu, sponzoron (KK DOG & WOLF, chovateľským  potrebám  - MVDR. Ján 
Hamerlík, Anauel - Pet s.r.o. - Havlíková Zuzana ml., chovateľským staniciam: DANKY-
DOG, TRIUMETAL, BIKIN DVOR, WILD RANE) rozhodcom za posudzovanie 
a figurantovi za dobre odvedenú prácu.  
 
VÝSLEDKY: 
 
KATEGÓRIA  SMP 1 
 
Štart. 
Číslo  

Psovod a pes A B C Spolu Poradie 

 
6. 

Ing. Andrea Polakovičová 
GCH. FRANCESKA FRIDA  
Agape  
BM ČST 

 
92 

 
83 

 
93 

 
268 

 
2. 

 
8. 

Daniela Chrenková 
 
GCH. REBEKA z Šardanu 
BM KaS 

 
87 

 
96 

Najlepšia 
poslušn. 

 
95 

 
278 

 
1. 

 
7. 

Daniela Chrenková 
 
CH. ANETKA Danky dog 
BM KaS 

 
96 

Najlepšia 
stopa 

 
80 

 
80 

 
256 

 
3. 

 
1. 

Monika Adamčiaková - 
mládeţ  
CH. GWENN GIRL 
z Šardanu  BM Č 

 
78 

 
80 

 
96 

Najlepšie  
šp.práce 

 
254 

 
4. 

 
2. 

Terézia Zonová - mládeţ  
 
HAIDY Malé uško 
BM ČST 

 
91 

 
84 

 
32 

 
207 

 
7. 



 
5. 

RNDr. Jana Hamerlíková 
 
CH. GINA  Malé uško 
BM ČST 

 
82 

 
66 

 
74 

 
222 

 
6. 

 
- 

MVDr. Ján  Hamerlík 
 
ILEX  Malé uško 
BM ČST 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4. 

Henrieta Okruhlicová 
 
CH. HIGH EFFECT z Dixie 
BM ČST 

 
78 

 
71 

 
92 

 
241 

 
5. 

 
3. 

MVDr. Petra Šedajová 
CH. GWENN GIRL Wild 
Rane 
BM Č 

 
37 

 
66 

 
43 

 
146 

 
8. 

 
Majster Slovenska:  Daniela Chrenková - GCH. REBEKA z Šardanu 
Vícemajster SR:       Ing.Andrea Polakovičová - GCH. Franceska Frida Agape 
II. vícemajster SR:   Daniela Chrenková - CH. Anetka Danky-dog 
 
Výsledky mládeţe: 
  
1. miesto: Monika Adamčiaková – GWENN GIRL z Šardanu – Majster SR mládeţe 
2. miesto:  Terézia Zonová – HAIDY Malé uško  
 
KATEGÓRIA  SVV 1 
 
Štart. 
Číslo  

Psovod a pes A B C Spolu Poradie 

 
5.  

Roman Macko 
 
DEJA VU Fortuna Moravia 
BS KaS 

 
24 

 
0 

 
0 

 
24 

 
5. 

 
4. 

Jaroslav Zembjak  SK 
 
Jaroslavna GREY TETIS 
BS KaS 

 
81 

 
66 

 
33 

 
180 

 
3. 

 
2. 

Pavol Gaj SK 
 
DAG  Gajamír 
BVČ 

 
89 

 
80 

 
92 

Najlepšia 
obrana 

 
261 

 
2. 

 
3.  

Ivata Bahnová 
 
ANABELLE Fruma Sidus  
BVČ 

 
59 

 
62 

 
33 

 
154 

 
4. 

 
1. 

Miroslava Pavligová 
C.I.B. CALIFORNIA 
Triumetal 
BVČ 

 
93 

 
91 

 
91 

 
275 

 
1. 



Majster Slovenska:  Miroslava Pavligová – C.I.B. CALIFORNIA Triumetal  
Vícemajster SR:       Pavol Gaj  - DAG Gajamír  
II. vícemajster SR:   Jaroslav Zembjak  - Jaroslavna GREY TETIS 
 
 
Najlepší malý bradáč:      Daniela Chrenková - GCH. REBEKA z Šardanu 
Najlepší stredný bradáč:  Jaroslav Zembjak  a Jaroslavna GREY TETIS  
Najlepší veľký bradáč:     Miroslava Pavligová – C.I.B. CALIFORNIA Triumetal  
 
 

NAJLEPŠÍ BRADÁČ MAJSTROVSTIEV SR: 
 

Daniela Chrenková - GCH. REBEKA z Šardanu 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie chovu za rok 2012 
 
 
Bradáč veľký: 
 
V roku 2012 bolo vystavených 8  pripúšťacích povolení, narodili sa 3 vrhy veľkých čiernych 
bradáčov, dve sučky sú pripustené. Nezabrezla sučka CRISSTIE SARAH Bohemia Ness.  
Narodilo sa 23, zapísaných bolo 22 šteniat z 3 vrhov veľkých čiernych bradáčov .  
 
Plemenník                             počet vrhov        narodené        zapísané              farba                       
 
ART z Olomoucké pevnústky 1 1/5 1/5 čierna 
Gloris SNOW FROST 1 3/5 3/5 čierna 
DEVIL DENNY Goldest Danubius 1 3/6 3/5 čierna 
 
 
 
Bradáč stredný: 
 
Vystavených bolo 9 pripúšťacích povolení, 2 pripúšťacie povolenia boli nepouţ ité vrátené 
poradcovi chovu.. Nezabrezla sučka YOU ARE MY DESTINY Grand Calvera. Narodilo sa 
27 a zapísaných bolo 25 šteniat z 2 vrhov korenie a soľ a 1 vrhu čiernych bradáčov.  
 
Plemenník počet vrhov narodené zapísané farba                       
Ave Concorde MAGNIFIQUE 1 4/5 4/5 korenie a soľ 
DUN LAOGHAIRE Gloria Leones 1 6/2 6/2 korenie a soľ 
REMEMBER M.B. Grand Calvera 1 5/5 4/4 čierna 
 
 
 
UCHOVNENÉ JEDINCE: 
 
Bradáč veľký: 
 
ARTORIO Goldest Daches SPKP 1768 24.3.2009 výborný pes 
otec: CHESTERFIELD PIP Stráţce klidu           matka:FAMIRA FARAH Goldest Danubius  
chovný, povaha 5  70/70cm RTG DBK: „A“ veľký čierna 
Majiteľ: Ing. Miroslava Jendrejová, Sokolovská 18, 040 11 Košice 
 
FRODO Dyas Poland SPKP 1793 20.1.2010 výborný pes 
otec: Gently Born DOMINGO                              matka: FIESTA Dyas 
chovný, povaha 7  69/69cm RTG DBK: „A“ veľký čierny 
Majiteľ: Simona Šimonová, Priehon 128/50, 972 05 Sebedraţ ie 
 
IRONICO I. Goldest Danubius  SPKP 1868 18.10.2010 výborný pes 
otec:XERRO v. Hatzbachtal  matka: DONA DONATEL. Goldest 
Danubius 
chovný, povaha 5  68/68cm RTG DBK: „A“ veľký                  čierna 
Majiteľ: Ing. Iveta Ráčková, Horša 53, 934 01 Levice 



 
ANABELLE Fruma sidus SPKP 1761 22.4.2009 výborná sučka 
otec:CLARK v. Klingsgarten  matka: ABIGAILE BLACK Dvomaro 
chovná, povaha 5  60/60cm RTG DBK: „A“ veľký čierna 
Majiteľ: Iveta Bahnová, J. Bottu 10, 963 01 Krupina 
 
BARBARA BLACK Madecki SPKP 1812 1.5.2010 výborná sučka 
otec: TYCHO Vestigia Ares  matka: LUCKY LAURENCE Triumetal 
chovná, povaha 5  67/67cm RTG DBK: „C“ veľký čierna 
Majiteľ: Ing. Jaroslava Slačková, Priebeţ ná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš  
 
CRISSTIE SARAH Bohe mia Ness  SKPK 1847 2.6.2010 výborná sučka 
otec: LARRY KING Radinie  matka: BLACK STORM Bohemia Ness 
chovná, povaha 6  65/65cm RTG DBK: „A“ veľký čierna 
Majiteľ: Ing. Jaroslava Slačková, Priebeţ ná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš  
  
GRETA GARBO Kelador SPKP 1802 28.8.2010 výborná sučka 
otec: GEORGIO ARMANI v. Lobbachtal matka: BELLA  DONNA Kelador 
chovná, povaha 6      64/64cm RTG DBK: „A“ veľký čierna 
Majiteľ: Ing. Iveta Ráčková, Horša 53, 934 01 Levice 
 
Bradáč stredný: 
 
ANETT z Pekného poľa SPKP 1407 6.2.2011 výborná sučka 
otec:Ave Concorde PREMIER  matka: HISTORIE Alarm Beskyd 
chovná stredný 47/49cm RTG DBK: „A“                  korenie a soľ 
Majiteľ: MVDr. Zuzana Kollárová, M. Koperníka 42, 917 01 Trnava 
 
CABALERO CORDY  z Romoru  SPKP 1382 21.4.2010 výborný pes 
otec: LOVEBOY SALTUS ze Záhrabské matka: GENNY LEE Imprese 
chovný stredný 49/50cm RTG DBK: „A“                  korenie a soľ 
Majiteľ: Marián Senaj, Hrnčiarska 1606/19 , 091 01 Stropkov 
 
Top Target SHADOW SPKP 1420 18.6.2010 výborný pes 
otec: Mohner's TITAN  matka: Top Target FAMILY JEWEL 
chovný stredný 49/49cm RTG DBK: „A“                   korenie a soľ 
Majiteľ: MVDr. Zuzana Kollárová, M. Koperníka 42, 917 01 Trnava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Jaroslava Slačková 
                        poradca chovu pre stredných a veľkých bradáčov 



Bradáč malý: 
 
V roku 2012 bolo vystavených 28  pripúšťacích povolení (4 pripúšťacie povolenia presahujú 
do roku 2013), narodili sa 2 vrhy malých bradáčov bielych, 3 vrhy malých bradáčov čiernych, 
7 vrhov malých bradáčov korenie a soľ, a 6 vrhov malých bradáčov čiernostrieborných. 
Celkovo 18 vrhov malých bradáčov.  
Celkom sa narodilo 72 šteniat, zapísaných bolo 71 šteniat (35+36).  
Plemenník                             počet vrhov        narodené        zapísané              farba                       
 
KOKO JUMBO Sweet Toys  1  1/2  1/2   biela   
ADALGRIM TUK BRILLAN 
Dolina Rivendell   1  3/0  3/0  biela 
RAVEN SILVER Bikin dvor  2  3/6  3/6  čstr 
HACKER Grand Calvera  1  0/1  0/1  čstr 
HIGH EFFECT z Dixie  1  1/0  1/0  čstr 
Dog-Otho´s JHONALÉ ALEX 1  1/5  1/5  čstr 
STANLEY SILVER Bikin dvor 1  4/2  4/2  čstr 
YOCOTHAI Backout´s  1  4/4  4/3  čierna 
Rovelis BANGA   1  3/2  3/2  čierna 
FAITHFUL FRIEND 
Bohemia Ness    1  2/2  2/2  čierna 
Mac Link´s NORDIC DELIGHT  1  5/1  5/1  k+s 
KASHMIR Starling´s   1  4/1  4/1  k+s 
RAYMOND z Šardanu  1  1/3  1/3  k+s 
DAVID Blues Lananasim  1  0/1  0/1  k+s 
BUENOS AIRES TANGO  
de Trufas Negras   1  0/4  0/4  k+s 
NEWMAN Rezlark   1  1/1  1/1  k+s 
KAVALÍR Rezlark   1  2/2  2/2  k+s 
 
             
UCHOVNENÉ JEDINCE: 
Bradáč malý biely: 
 
CARROLL Blues Lananasim     SPKP 2354          11.05.2011          výborná               sučka 
otec: Blaylock Extreme                                               matka: Rice´s Precious Lil Diamond  
35/36cm 
Majiteľ: Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 
Dog-Otho´s JONAS           SPKP 2250          24.11.2009          výborný             pes 
otec: Goliat MB de Los Siete Robles matka: Dog-Otho´s Clarita 
34/35cm 
Majiteľ: Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, Nitra 949 01 
 
GIULIETTA Enel fenomen         SPKP 2169          28.06.2010          výborná              sučka 
otec: Don´t Stop Me Now MM von Portenschalg       matka: Harmony Rey Prag 
34/35cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 



GLADIATOR Enel fenomen       SPKP 2167          28.06.2010          výborný              pes 
otec: Don´t Stop Me Now MM von Portenschalg       matka: Harmony Rey Prag 
36/36cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 
KENDRA v.d. Gondhauzi            SPKP 2310          04.02.2009         výborná            sučka 
otec: Gently Born Intelligent                                        matka: Innovating Me Of Roxy´s Pride 
34/34cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 
SHALOM SHALOM Blues Lananasim  SPKP 2321   21.02.2011    výborná             sučka 
otec: Ace Blues Lananasim                 matka: Sally Blues Lananasim 
35/36cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 
 
Bradáč malý čiernostrieborný: 
 
BILLY BOB Bohemia Vulkán  SPKP 2148            28.04.2010        výborný                  pes         
otec: Funflash Chinook                                               matka: Scedir Geenadavis-NA 
36/36cm 
Majiteľ: MUDr. Jarmila Gajdárová, Strmý Vŕšok 70, Bratislava 841 06  
 
Dog-Otho´s JHONALÉ ALEX  SPKP 2249            28.06.2010        výborný                  pes 
otec: Fifty-Fifty CHJ von Portenschlag                      matka: Lauty´s Dalas  
34/34cm 
Majiteľ: Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, Nitra 949 01 
 
ESKO Family Darling´s             SPKP 2296             01.06.2011       výborný                  pes 
otec: Léonieke´s Kris-Bajoy                                        matka: I´m Kiss Rezlark 
36/36cm 
Majiteľ: Oľga Sýkorová, Mostná 23/6, Handlová 972 51 
 
GARY Aida Isabau                     SPKP 2248            20.11.2010        výborný                  pes 
otec: Obi-Van-Kenobi Černý Havran                          matka: Daisy Isabau 
37/36cm 
Majiteľ: Jaroslav Ţilinec, Slatinská 77/58, Beluša 018 61 
 
JEKATERINA´S PEARL FROM Dolina Rinvendell SPKP 2330     28.04.2010     výborná                    
                                                                                                                                            sučka 
otec: Lärkans Willhelm                                               matka: Tayla Lyktan Ziemia Świdnicka 
33/33,5cm 
Majiteľ: Eva a Karol Pintér, Bauerova 7, Košice 040 23 
 
LILIEN Ok-Er                           SPKP 2148             28.04.2010         výborná               sučka 
otec: You´re Everything z Dixie                                 matka: Daisy Pedibus 
32/32cm 
Majiteľ: Henrieta a Erik Okruhlicoví, Smetanova 9, Šaľa 927 01  



 
Bradáč malý čierny: 
 
ALESSIA zo Smaldonu             SPKP 2155             06.06.2010          výborná              sučka 
otec: Dragon Fly Carboneum                                      matka: Christa Perizu 
33/33cm 
Majiteľ: Dr. František Bartoš, Ferienčíková 16, Bratislava 811 08  
 
EARNUR STAR FROM Dolina Rivendell  SPKP 2319    17.012011      výborný        pes 
otec: Super Play´s Verdi                     matka: Formenos Danica Baroness Of Dolina Rivendell 
34/34cm 
Majiteľ: Juraj Adamčiak, Ţelezničná 955, Likavka 034 95 
 
CHEPRÉR Dastynella elegant  SPKP 2287             03.07.2011         výborný               pes 
otec: Dragon Fly Carboneum                                       matka: Hermiona z Šardanu 
35/36cm 
Majiteľ: Eva a Karol Pintér, Bauerova 7, Košice 040 23        
 
JARED Enel fenomen                SPKP 2259             28.04.2011          výborný              pes 
otec: Dragon Fly Carboneum                                       matka: Vivian Rezlark 
35/36cm 
Majiteľ: Andrea Adamčiaková, Ţelezničná 955, Likavka 034 95  
 
JASON Enel fenomen                SPKP 2260             28.04.2011          výborný              pes 
otec: Dragon Fly Carboneum                                       matka: Vivian Rezlark 
35/34cm 
Majiteľ: Miroslava Gábrišová, Vincenta Šikulu 23, Stupava 900 31  
 
JEANNE D´ARC Enel fenomen   SPKP 2262         28.04.2011          výborná              sučka 
otec: Dragon Fly Carboneum                                      matka: Vivian Rezlark 
31,5/30cm 
Majiteľ: Ing. Klára Berková, Zd. Nejedlého 32, Levice 934 05  
 
NEWTON z Šardanu                SPKP 2198              10.10.2010         výborný               pes 
otec: Tamino IJ v.Portenschlag                                    Vivien Vee z Šardanu 
36/36cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91  
 
PERSEUS Androis                    SPKP 2212              21.02.2010         výborný               pes 
otec: His Eminence Androis                                        matka: Xaira IBJ v.Portenschlag 
35/35cm 
Majiteľ: MUDr. Jarmila Gajdárová, Strmý Vŕšok 70, Bratislava 841 06  
 
Rovelis BANGA                         SPKP 2329              04.12.2010          výborný              pes 
otec: Dreamkiss Feyerverk                                          matka: Rovelis Pino Colyada  
36/36cm 
Majiteľ: Ing. Klára Berková, Zd. Nejedlého 32, Levice 934 05  
 
 
 



Bradáč malý korenie a soľ: 
 
ADORA Crazy paws               SPKP 2231            01.04.2011                výborná             sučka 
otec: Lancelot z Šardanu                                   matka: Dolores z Šardanu 
34,5 cm / 34 cm  
Majiteľ: Martina Mikleová, 951 08 Golianovo 256 
 
ADONIS z Dessylandu               SPKP 2244            19.06.2010           výborná             sučka 
otec: David Blues Lananasim                             matka: Desdemona z Šardanu 
32,5/33cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 
ANETKA Danky dog                 SPKP 2166             19.06.2010           výborná             sučka 
otec: Romanov Mengo Celebration                             matka: Rebeca z Šardanu 
33/33cm 
Majiteľ: Daniela Chrenková, Necseya 3166/1, Ţilina 010 08 
 
ARMANI Foubrant´s Pendulum  SPKP 1969         14.05.2008            výborný            pes 
otec: Foucalt´s Pendulum Kníţ ete Sternenhocha         matka: Abigale z Pevnosti Malovců 
36/36cm 
Majiteľ: Pavel Ţanony, Matice Slovenskej 903/18, Stropkov 091 01  
 
JACK SPARROW z Šardanu   SPKP 2099             27.11.2009           výborný             pes 
otec: Baldur Esseni                       matka: Duilwena Sara Queen Of Dolina Rivendell  
37/38cm 
Majiteľ: Branislav Levák, Za parkom 281/8, Trávnica 941 46 
 
JASMIN GOLDIE Wild Rane   SPKP 2239             03.04.2011            výborná            sučka 
otec: Romanov Mengo Celebration                             matka: Goldie Beky z Barokamu 
34/34cm 
Majiteľ: Andrea Adamčiaková, Ţelezničná 955, Likavka 034 95  
 
NEWMAN Rezlark                     SPKP 2320            30.09.2010           výborný             pes 
otec: Mac Link´s Nordic Delight                                 matka: Ivette Rezlark  
32/32cm 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov 034 91 
 
QUELLE PEPPER Bikin dvor  SPKP 2083            12.10.2009            výborná            sučka 
otec: Romanov Mengo Celebration                             matka: Dog-Otho´s Sahara´s Girl/GT 
32/32cm 
Majiteľ: Vladimír Hyčko, Krčméryho 25, Nitra 949 01 
 
 
 

 
 
 



ZÁPISNICA  
Členská schôdza KCHPB dňa 30.11.2012 v Nitre 

       
 
Počet prítomných: 32  
( Prezenčná listina tvorí prílohu zápisnice. ) 
Otvorenie schôdze a voľba komisií 
 
Členskú schôdzu zahájila Eleonóra Fischerová. Oboznámila prítomných s programom 
schôdze a dala hlasovať o schválení programu. 

 Otvorenie schôdze a privítanie členov 
 Voľba výkonného výboru 
 Správa o činnosti klubu za rok 2012 
 Návrh plánu činností na rok 2013 
 Diskusia 
 Rôzne 
 Záver 

 
Program bol schválený bez pripomienok. 

Úvodom bola navrhnutá a zvolená  mandátová a návrhová komisia v zloţ ení:  
p. Ján Dierer, p. Patrícia Follaufová, p. Miroslava Pavligová 
odsúhlasení jednomyselne  

 
 
Správa o činnosti klubu za rok.2012 
 
Výstavy a výcvik:  p. Fischerová 
V roku 2012 boli naplánované tieto akcie 
Špeciálna výstava plemena – máj  Bratislava 
Majstrovstvá SR vo výkone -  august  Banská Belá 
Klubová výstava + členská schôdza – november Nitra 
Všetky akcie boli uskutočnené, informácie o nich boli zverejnené na webovej stránke.  
 
Majstrovstvá SR vo výkone: Bc. Adamčiaková 
Prihlásených 9 malých bradáčov – zúčastnilo sa 8 - súťaţ ilo sa na základe skúšok SMP1 
                     3 veľkých bradáčov + 2 stredný bradáči - súťaţ ilo sa na základe skúšok SVV 1 
(Kompletné informácie sú zverejnené na stránke klubu) 
 
Správy poradcov chovu 
Havlíková Zuzana, PCH - MB – vystavených 27 krycích lístkov z toho bolo vyuţ itých 25 
         Narodilo sa: 61 šteniat   27 psíkov a 34 sučiek 
Ing. Slačková Jaroslava, PCH – BV, BS – boli 3 vrhy veľkých čiernych, 2 vrhy stredných 
koreňákov a jeden čiernych. 
Zapísaných 22 šteniat veľkých čiernych bradáčov  a 25 šteniat stredných bradáčov. ( Pre hľad 
o vrhoch a štatistika plemennej knihy je uverejňovaná na stránke klubu)  
 
 
 
 



Vstup do Únie kynologických klubov: p. Fischerová 
Členovia boli oboznámení, ţe sme sa ako klub stali riadnym členom ÚKK dňa 27.03.2012. 
Bol uhradený  dobrovoľný príspevok - členské vo výške 83,-€ (1,-€ pripadlo na kaţdého člena 
klubu k dátumu úhrady). 
Vstup  Klubu chovateľov plemena bradáč do Únie kynologických klubov – jednomyslne 
schválené 
 
Prijatie do ISPU : p. Fischerová 
Oboznámila členov, ţe sme boli ako klub prijatí za riadneho člena ISPU na Konferencii ISPU 
v Talline v Estónsku dňa 24.8.2012, bolo zaplatené zápisné vo výške 100,- Eur a 26,52 Eur 
členské na rok 2012 ( 0,26 Eur/člen). Členské do ISPU sa platí za počet členov klubu k 31.12. 
predchádzajúceho roku. Členovia klubu môţ u vyuţ ívať všetky výhody pri účasti na ISPU 
výstavách a ISPU Majstrovstvách bradáčov. Poplatky do ISPU za výstavy, na ktorých sa 
udeľuje ISPU certifikát sú 0,50 Eur za kaţdého psa uvedeného v katalógu výstavy. 
 
Hospodárenie klubu: Ing. Polakovičová 
Nakoľko pani Ing. Polakovičová prebrala funkciu ako pokladníčka klubu k 14.10.2011 
predloţ ila účtovnú správu za obdobie od 14.10.2011 – 31.12.2011 a správu za rok 2012 a to 
od 01.01.2012-28.11.2012 
Za obdobie v roku 2011  bol: 
 Dňa 14.10.2011  boli tieto stavy: Pokladňa:        200,00 Eur 
                                                            Beţ ný účet :  2086,75 Eur 
 
Stav k 31.12.2011 :                          Pokladňa :       237,26 Eur 
                                                            Beţ ný účet :  2471,47 Eur                                                                      
 
Stav k 1.januáru 2012 :                   Pokladňa :       237,26 Eur 
                                                           Beţ ný účet:   2471,47 Eur 
 
Stav k 12. decembru 2012 :           Pokladňa:          70,80 Eur 
                                                           Beţ ný účet :   1610,12 Eur 
(Prehľad príjmov a výdavkov tvorí prílohu zápisnice) 
 
Pán Kollár: - doloţ il spracovaný prehľad finančných údajov z Klubovej výstavy zo SVITu 
v roku 2011 (tvorí prílohu zápisnice) a ďalej ţ iadal o zverejňovanie v Klubovom spravodaji 
,,KOMPLETNÝCH FINANČNÝCH VÝPISOV“ 
 
Správa revízora: Mgr.Sitarčík 
Mgr. Sitarčík prečítal revíznu správu, na základe predloţených dokladov od Ing. 
Polakovičovej. Revízia bola vykonaná za obdobie 14.10.2011 – 28.11.2012, účtovné doklady 
a vedenie účtovníctva je v súlade s príslušnými predpismi. 
(Správa tvorí prílohu zápisnice) 
 
Návrh plánu činností na rok 2013 

 
 Špeciálna výstava – máj 2013 (termín bude upresnený pravdepodobne po 

Svetovej výstave) PODHÁJSKA  
 MS vo výkone bradáčov – september Banská Belá 
 Klubová výstava – 30.11.2013 - NITRA 

Jednomyseľne  schválené 



Rôzne 
 
Ďalej nás p. predsedníčka oboznámila s tým, ţe od 1.1.2013 bude preukazy o pôvode vydávať 
Plemenná kniha ÚKK – sídlo zostáva v budove SKJ, Furmanská 9, Bratislava 
 
Pán Kollár: - poţ iadal o kompletné zverejnenie stanov a všetkých informácií dostupných 
o ÚKK na klubových webových stránkach.  
 
ISPU – zadávanie certifikátov 
P. Fischerová informovala o moţ nosti zadávania certifikátov ISPU  na oboch výstavách 
Klubovej a Špeciálnej, alebo len na jednej z týchto výstav. Poplatok sa platí za kaţdého psa 
uvedeného v katalógu. 
p. Čeman – poloţ il otázku, ţ e či klub na to má peniaze 
 
ISPU certifikáty sa budú zadávať na KV a ŠV 
Jednomyseľne schválené:  
 
 
Chovateľský poriadok zmeny: 
Ing. Slačková oboznámila s upresnením  v testovaní pováh VB v chovateľskom poriadku, 
ďalej bolo navrhnuté upresnenie minimálneho veku zahraničných krycích psov - zahraničný 
krycí pes môţe byť pouţ itý v plemenitbe od vekovej hranice určenej v zmysle nášho 
chovateľského poriadku  
Jednomyseľne schválené 
 
p. Fischerová - oboznámila členov s moţ nosťou od roku 2013 chovať aj mimo členstva 
v klube, takţe je na rozhodnutí kaţ dého chovateľa, či bude členom príslušného klubu alebo 
bude chovať mimo zastrešenia klubom. V prípade ak bude záujemca o chov NEČLEN   
klubu, je potrebné stanoviť nejakú sumu za úkony (uchovnenie, vystavenie pripúšťacieho 
povolenia, a i.) Navrhnutá bola suma 15,- Eur, čo sa rovná členskému poplatku, za kaţdý 
úkon samostatne. 
Jednomyseľne schválené 
 
Ďalej bolo navrhnuté, aby chovateľ pri ţ iadosti o pripúšťacie povolenie uhradil sumu 3,- Eur, 
čo vlastne pokrýva náklady na 2 x poštovné (zaslanie pripúštacieho povolenia, potvrdenie 
prihlášky k zápisu šteniat + obálky), v prípade ţ iadosti o expresné vystavenie pripúšťacieho 
povolenia – expresný poplatok (vystavenie do 3 dní) 6,- Eur 
Jednomyseľne schválené 
 
Aktualizácia na web. stránkach klubu  KRYCÍCH PSOV členov/nečlenov – vţdy uvádzať 
   
Diskusia 
 
p. Prokopec: v prípade ak sa zúčastní so svojim psom na Majstrovstvách sveta vo výkone, či 
je moţ nosť mu poskytnúť príspevok za reprezentáciu z klubových peňazí 
                 V prípade, ţe splní limit  – tzv. VYLUČOVAČKY  + splní limit na Majstrovstvách 
sveta mu klub preplatí náklady do výšky 200,-€ 
Hlasovanie:             za 26 hl.         Zdrţ ali sa: 7 hl.  
 



Mgr.Čemanová-Kisková:  poţadovala prepojenie inzercie šteniat z web. stránok na stránky 
ISPU 
Bc.Adamčiaková – bude to aktuálne od 01.01.2013 (momentálne sa pracuje na preklade 
stránok do Angl.jazyka), na stránke ISPU sme ako členská krajina a je tam prepojenie na našu 
klubovú stránku    
 
p. Čeman: predniesol poţ iadavku na výbor, aby sa zlepšila propagácia a zviditeľnenie klubu, 
plemena a na zvýšenie členskej základne - projektami 
p. Fischerová – poţ iadala pána Čemana, aby vysvetlil a konkretizoval, čo si predstavuje pod 
takým projektom, čo podľa neho treba urobiť. Na túto otázku nevedel odpovedať ani 
konkretizovať, akú aktivitu alebo činnosť si predstavuje.  
 
p. Vaško: navrhol testy na farbenie psov 
Táto téma bola prejednávaná na predchádzajúcich schôdzach, kde to nikdy nebolo schválené.  
Robenie testu farbenia psov - neschválené 
 
p. Kollár: poţ adoval pravidelnú aktualizáciu členov klubu na web. stránke 
aktualizovať zoznam členov klubu v konci mesiaca – jednomyseľne schválené 
 
p. Kollárová: uzávierka prihlášok na výstavy (klubové), či by sa uzávierka nemala skrátiť na 
10 dní pred konaním akcie 
p. Fischerová – uzávierku na výstavu určuje organizačný výbor, a nakoľko túto činnosť 
vykonávajú organizátori vo svojom voľnom čase, a aby sa stihol spracovať a vytlačiť katalóg, 
uzávierka 30 dní pred výstavou je zodpovedajúca a doteraz nikdy nebol problém 
s prihlásením sa aj po uzávierke. 
zostáva nezmenené na stanovenú dĺžku 30 dní pred akciou - schválené 
 
p. Butyková (prostredníctvom p. Adamčiakovej): ak bude mať priestor na Západnom 
Slovensku, či by bolo moţ né povahy u VB posúdiť aj tu a v jeden deň 
p. Adamčiaková – posudzovanie pováh v Turčianskych Kľačanoch – nie sú ţ iadne náklady 
pre klub, ani ona a ani Ing. Slačková si nedávajú preplatiť cestovné 
Náklady spojené s posúdením pováh VB na Záp. Slovensku si budú musieť uhradiť účastníci 
sami. Klub NEBUDE prispievať  - jednomyseľne schválené 
 
p. Ing. Račková (prostredníctvom Bc.Adamčiakovej): navrhla upraviť a doplniť do TOP 
BRADÁČ VÝKON –nové skúšky z výkonu 
Bc. Adamčiaková – zmeny skúšok a bodovanie budú na klubovej web. stránke, zároveň p. 
Adamčiaková oboznámila prítomných  podmienkach na udelene titulu Klubový šampión 
výkon ( podmienky zverejnené na klub. stránkach) 
jednomyseľne schválené 
 
p. Fischerová:  - zmena Stanov klubu - kaţdý obdrţal výtlačok návrhu zmeny stanov klubu 
spracovaných výborom, so zapracovanými niektorými pripomienkami a návrhmi, ktoré boli 
zaslané členmi klubu a aj v zmysle diskusie a pripomienok, ktoré boli odzneli na VČS  2011 
Mgr. Sitarčík – terajšie platné stanovy klubu stále spĺňajú všetky poţ iadavky   
p. Mazáková, Mgr. Sitarčík, p. Havlík, Fischerová – doteraz klub za celé obdobie svojej 
činnosti fungoval, neboli ţ iadne nezvládnuteľné problémy, porušenia, disciplinárnym 
orgánom klubu je výbor, ČS. Niektoré zaslané návrhy pripomínajú aţ  šikanu. Sme záujmové 
zdruţ enie, nie  ozbrojené zloţky, táto činnosť je našim koníčkom, robíme to pre radosť 
a potešenie, nie pre buzeráciu členov. 



Zmenu Stanov môţe schvaľovať len VČS, teraz môţ u byť len prejednané, prípadne doplnené, 
aby ich mohol výbor klubu pripraviť na VČS. 
 
p. Fischerová: poloţ ila Ing. Kollárovi otázku, či šanóny s účtovnými dokladmi boli naozaj 
znehodnotené ohňom.  
Ing. Kollár verejne na členskej schôdzi priznal, ţe účtovné doklady spálil. Za tento čin sa 
ospravedlnil. Taktieţ  povedal, ţe ani ostatné ešte neodovzdané doklady nie je povinný 
odovzdať. 
p. Fischerová: Mgr. Kisková telefonicky poţ iadala Ing. Polakovičovú – pokladníčku, či by 
mohla prísť nazrieť do účtovných dokladov, čo jej bolo umoţ nené, následne Ing. Kollár, nie 
práve slušným spôsobom komunikoval s funkcionármi výboru, zrejme na základe informácií 
od Mgr. Kiskovej, ohľadom jej kontroly dokladov aj za roky, ktoré bol pokladníkom on.  
Ing. Polakovičová: na kontrolu prišli Mgr.Kisková-Čemanová a p.Čeman, ktorý s plačúčim 
synom odišiel. Prítomní boli – Polakovičová, Polakovič, Kisková. Na stole boli pripravené 
účtovné doklady v zakladačoch.  Ktorý zakladač chcela, ten je bol podaný a Mgr. Kisková si 
v ňom listovala a pozerala na doklady, prípadne si pýtala vysvetlenie.  
 
p. Fischerová: sa Mgr. Kiskovej spýtala, prečo boli  telefonicky Bc. Adamčiakovej a potom aj 
Ing. Polakovičovej, podané diametrálne odlišné informácie o tom, čo sa pri kontrole dokladov 
dialo. Adamčiakovej do telefónu povedala, ţe je boli niektoré doklady podstrkované. 
Polakovičovej sa ospravedlňovala, ţe ona nič také nepovedala. 
Mgr. Kisková: podala vysvetlenie, ţe ona ţ iadne odlišné informácie Adamčiakovej 
a Polakovičovej nedávala. A ešte dodala, ţe ona o spálených účtovných dokladoch nevedela.  
p. Fischerová: prečo teda Ing. Kollár obviňoval Ing. Polakovičovú, ţe jej podstrkova la 
niektoré doklady. Vysvetlenia tohto sme sa od Mgr. Kiskovej nedočkali, veľmi rozčúlení 
manţelia Čemanovci odišli, p. Čeman s poznámkou:“ Ja si budem kontrolovať čo chcem 
a kedy chcem!“ 
p. Fischerová: Ing. Kollárovi bolo povedané, ţe zničenie dokladov patriacich klubu je 
závaţ ným porušením všeobecne platných pravidiel, ktorému by zodpovedalo vylúčenie 
z klubu. 
Ešte prebehla krátka diskusia medzi zostávajúcimi prítomnými členmi a p. Fischerová 
ukončila členskú schôdzu s poďakovaním sa zúčastneným. 
 
Uznesenia prijaté na členskej schôdzi:  
 
Členská schôdza   b e r i e    n a    v e d o m i e: 
 

- Správu o činnosti klubu za rok 2012 
- Správu o prijatí do ISPU 
- Správy poradcov chovu 
- Správu o hospodárení klubu 
- Správu revízora 

 
Členská schôdza  s c h v a ľ u j e: 
- mandátovú a návrhovú komisiu v zloţení: p. Ján Dierer, p. Patrícia Follaufová, p. 

Miroslava Pavligová 

- program schôdze 

- vstup  Klubu chovateľov plemena bradáč do Únie kynologických klubov  



 
- plán činnosti na rok 2013 

 
 Špeciálna výstava – máj 2013 (termín bude upresnený pravdepodobne po 

Svetovej výstave) PODHÁJSKA  
 MS vo výkone bradáčov – september Banská Belá 
 Klubová výstava – 30.11.2013 – NITRA 

 
- udeľovanie ISPU certifikátov na oboch výstavách – ŠV, KV   
 
- chovateľský poriadok zmeny: zahraničný krycí pes môţe byť pouţ itý v plemenitbe od 

vekovej hranice určenej v zmysle nášho chovateľského poriadku  
 
- sumu za úkony vykonané pre nečlena klubu je 15,- Eur, za kaţdý úkon samostatne 

 
- poplatok vo výške 3,- Eur pri ţ iadosti o vystavenie pripúšťacieho povolenia  
 
- expresný poplatok za vystavenie pripúšťacieho povolenia (vystavenie do 3 dní) 6,- Eur 
 
- aktualizovať na webových stránkach klubu krycích psov, uvádzať člen / nečlen 

 

- príspevok na úhradu nákladov za účasť na MS bradáčov do výšky 200,- Eur v prípade, ţe 
splní poţadované limity 

 

- aktualizovať zoznam členov klubu na webovej stránke na konci mesiaca 

- termín uzávierky 30 dní pred akciou  
 

- náklady spojené s posúdením pováh VB na Západnom Slovensku si budú musieť uhradiť 
účastníci sami. Klub NEBUDE prispievať   
 

- uverejnenie zmien skúšok a bodovania TOP výkon + podmienky na udelenie titulu 
Klubový šampión výkon na klubovej web. stránke 
 
 
Členská schôdza  n e s c h v a ľ u j e: 

 
- Robenie testu farbenia psov  

 

 

 

Zapísala: Patrícia Follaufová, Jana Mazáková 



Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami  KCHPB 
 
 
Prehľad príjmov a výdavkov - od 14.10.2011 -31.12.2011 
 
 
ROK 2011  
 
Dňa 14.10.2011  boli tieto stavy: Pokladňa:       200,00 Eur 
                                                     Beţ ný účet : 2086,75    
 
Stav k 31.12.2011 :                   Pokladňa :      237,26 Eur 
                                                  Beţ ný účet : 2471,47 Eur 
 
 
ROK 2012 
 
Stav k 1.januáru 2012 : Pokladňa : 237,26 Eur 
                                      Beţ ný účet: 2471,47 Eur 
 
Stav k 12. decembru 2012 : Pokladňa: 70,80 Eur 
                                             Beţ ný účet : 1610,12 Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad príjmov a výdavkov  
 Klub chovateľov plemena bradáč 
 Chorvátska 128, 900 81  Šenkvice 
 Obdobie : 1.1.2012 -31.12.2012 
 

   

   PRÍJMY    6 520,55 € 
Členský poplatok   1 400,00 € 

Výstavné poplatky   4 161,00 € 

Iný nezdaniteľný príjem   959,55 € 

      

VÝDAVKY   6 856,46 € 
Cestovné  výdavky   1 740,75 € 

z toho: rozhodca  na ŠV 2012 204,00 € 

  UKK schôdza 152,80 € 

  výbor KCHPB 252,00 € 

  výstavy KV+ŠV 622,52 € 

  ISPU  509,43 € 

Ubytovanie   478,00 € 

Príspevky  pre rozhodcov   40,00 € 

Príspevky pre organizátorov   55,00 € 

Drobný nákup   2 506,00 € 

z toho:  ceny na M SR vo výkone 73,92 € 

  dieťa a pes 80,83 € 

  nákup spotrebného materiálu 269,00 € 

  upomienkové predmety 45,44 € 

  výstavné poháre na KV 2012 407,30 € 

  výstavné poháre na ŠV 2011 524,00 € 

  výstavné poháre na ŠV 2012+vyhodnotenie sezóny 890,00 € 

  ostatné výdavky 215,51 € 

Poplatky banke   112,80 € 

Poštovné   101,80 € 

Iný odpočitateľný výdavok   1 822,11 € 

z toho:  nákup členských známok SKJ 84,00 € 

  prenájom výstav.priestorov 700,00 € 

  ostatný prenájom 50,00 € 

  platba členského ISPU 126,52 € 

  platba členského UKK 83,00 € 

  platba za kartičky SKJ 73,80 € 

  tlač katalógov na ŠV+KV 286,20 € 

  webhosting 42,96 € 

  stravné 230,03 € 

  vrátenie výstavných poplatkov 119,00 € 

  ostatný odpočitateľný výdavok             26,60 € 



Revízna správa 
z kontroly hospodárenia KCHPB v rokoch 2011 a 2012 

 od 14.10.2011 – 28.11.2012 
 

Revízor klubu Mgr. Jaroslav Sitarčík vykonal kontrolu hospodárenia KCHPB 29.10.2012. 
 
1. Reevidované obdobie: 14.10.2011- 28.11.2012 
2. Účtovnú evidenciu o príjmoch a výdavkoch viedla Ing. Andrea Polakovočová pokladníčka 
klubu 
3. Na vykonanie kontroly predloţ ila revízorka účtovné doklady, peňaţ ný denník, bankové 
výpisy, pokladničné doklady a zmluvy. 
 
Záver revíznej činnosti: 
Kontrola hospodárenia za roky 2011 a 2012 bola vykonaná dňa 29.11.2012  s týmito 
výsledkami: 

a) Vykázané zostatky beţ néo účtu k 28.11.2012 porovnané v súlade s evidenciou 
peňaţ ného denníka a s bankovými výpismi bez zistenia rozdielov.  

b) Príjmové a výdavkové doklady sú riadne označené a uloţené podľa matematického 
a dátumového poradia, ktoré súhlasia s pokladničnou knihou 

c) Nie je vedená kniha hmotného a nehmotného investičného majetku, resp. drobného 
hmotného majetku 

d) Bol zistený technický nedostatok, a to ţe odmeny rozhodcovi, zapisovateľom 
a figuantovi boli vyplatené bez uzatvorenej dohody o diele, ktoré sú v súčastnej dobe 
čiastočne odstránené 

e) Uznesenie z VČS  ČS splnené 
 
4. Závery revízora: 
Kontrola preukázala úplnosť a pravdivosť údajov vedených v jednoduchom účtovníctve 
KCHPB a tieţ  správnosť a úplnosť vedenia účtovníctve v pokladničnom denníku klubu.  
 
 
 
V Nitre 29.11.2012                                                      Mgr. Jaroslav Sitarčík 

 

 



Chovateľský poriadok 
Klubu chovateľov plemena bradáč. 

 
 
 

1. Úvodné ustanovenia 
 
     Chovateľský poriadok slúţ i pre riadenie chovu všetkých veľkostných a štyroch 
farebných  rázov plemena a vytvára predpoklady pre trvalé zvyšovanie kvality chovateľskej 
práce KCHPB v zmysle štandardu FCI  181, 182, 183.  
 
     Chovateľský poriadok je záväzný pre všetkých majiteľov chovných jedincov na 
Slovensku. Za jeho dodrţ iavanie sú zodpovední chovatelia a poradca chovu. V prípade 
nedodrţ ania rozhodne o penalizácii ČS, resp. VČS. Priestupky proti chovateľskému poriadku 
budú zverejňované v Spravodaji KCHPB. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je 
nezlučiteľná s poslaním SKJ, etikou chovateľa, ustanoveniami tohto CHP a bude povaţovaná 
za jeho porušenie, s následným disciplinárnym postihom. Komisionálny predaj šteniat je 
zakázaný. 
 
     Plemeno bradáč, v zmysle tohto chovateľského poriadku, predstavujú čistokrvné psy a 
suky s platným preukazom pôvodu vydaným niektorou z plemenných kníh členských alebo 
pridruţených organizácií FCI. 
 
2. Definícia základných pojmov 
 
     Základné pojmy: 
 
- preukaz o pôvode psa (PP) je úradný písomný doklad, vydaný oprávnenou plemennou 
knihou, ktorý musí obsahovať:  

 Meno psa a názov chovateľskej stanice 
 Plemeno, veľkostný ráz, druh a farba srsti 
 Dátum narodenia psa 
 Pohlavie 
 Číslo zápisu 
 Druh chovu 
 Predkov uvedených do 3. generácie 
 Pečiatku vydávajúcej plemennej knihy 
 Podpis zodpovedného pracovníka plemennej knihy, chovateľa a majiteľa psa 

 
- chovný jedinec je pes alebo suka tohto plemena, ktorí splnili podmienky pre zaradenie do 
chovu dané týmto chovateľským poriadkom(CHP) a sú zapísaní v registri chovných jedincov.  
 
 - majiteľ je osoba alebo organizácia, ktorá právoplatne získala chovného jedinca a vlastní 
jeho preukaz pôvodu (PP) 
 
- drţ iteľ je osoba, ktorá je majiteľom poverená k chovateľskému vyuţ itiu určitého chovného 
jedinca. 
 



- chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá je v dobe vrhu suky jej majiteľom alebo 
drţ iteľom a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice. Chovateľ musí byť 
členom chovateľského klubu (KCHPB).  
 
- chov je cieľavedomá plemenitba, ku ktorej sa môţ u vyuţ iť iba chovné jedince, ktoré sú v 
dobrom zdravotnom stave a spĺňajú všetky podmienky tohto CHP. 
 
- poradca chovu (PCH) je funkcionár klubu, ktorý predstavuje bezprostrednú kontaktnú osobu 
v záleţ itostiach chovu. Poskytuje rady v oblasti chovateľstva, pri výbere krycích psov 
a vypisuje pripúšťacie povolenia.  
 
- pripúšťacie povolenie  je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje PCH a bez 
ktorého sa krytie suky nesmie uskutočniť. Pripúšťacie povolenie je súčasťou tlačiva Prihláška 
na zápis šteniat" a je platné iba s podpisom poradcu chovu.  
Poplatok za vystavenie pripúšťacieho povolenia je 3 €. Za expertné vystavenie pripúšťacieho 
povolenia je 100% príplatok. 
 
 
3. Špecifické podmienky 
 
Podmienky zaradenia psov a súk do chovu:  

 
     1) Účasť na dvoch výstavách na Slovensku, so zadávaním CAC, v triede dospelých 
(stredná, otvorená, pracovná, šampiónov), z toho 1x povinne  na klubovej alebo špeciálnej 
výstave (na tejto rozhodca, alebo člen výboru skontroluje  a zmeria výšku a dĺţ ku). 
Obe výstavy so známkou výborný/á, veľmi dobrý/á. (okrem jedincov, ktorí majú inú farbu 
ako jeho rodičia, u týchto  musí byť známka výborný/á.)  
  
     2) Veľký bradáč posúdenie povahy:  
 
 
a)  pes je uviazaný na 3m lane (reťazi, popruhu) na kolíku s náhubkom, psovod je v úkryte 
vzdialenom 20m, posudzuje sa: 
 
 
* ľahostajnosť k výstrelu o sile 100 decibelov zo vzdialenosti 25m 
* chovanie sa psa voči cudzej osobe, ktorá najskôr pokojne prechádza vo vzdialenosti 1m od 
psa, po prejdení okolo psa a výstrele sa obracia, naznačuje útok obuškom na psa, pričom 
dobieha aţ  do tesnej blízkosti ( na kontakt ) k uviazanému psovi, údery obuškom sa psovi 
nezasadzujú, iba naznačujú 
 
 
b)  so psom na vodítku bez náhubku ide psovod smerom k úkrytu, keď je vo vzdialenosti 5 m 
od úkrytu, vychádza z neho neznáma osoba, ktorá naznačuje prepad psovoda, neznáma osoba 
pribieha aţ  do tesnej blízkosti dosahu psa, pes sa z vodítka nemusí pustiť, posudzuje sa 
obrana psovoda, príp. atakovanie cudzej osoby. Pes musí vykonať zákrok, čiţ e záhryz, kvalita 
zákusu sa nehodnotí. Figurant môţe mať ochranný rukáv alebo ringový oblek ( v prípade 
potreby ringového obleku, treba túto skutočnosť nahlásiť vopred uţ  pri prihlasovaní sa na 
posudovanie pováh). 
 



Povaha: 

 
0 ......  celkom bojazlivý, plachý 
1 ......  nervózny, bojí sa streľby 
2 ......  nedôverčivý, bojazlivý, neistý, výrazne citlivý na cudzie zvuky 
3 ......  dráţdivý, pred cudzou osobou striedavo uhýby a napáda ju, náznak bojazlivosti 
4 ......  ostraţ itý, ťaţko ovládateľný, útočný 
5 ......  sebavedomý, vyrovnaný, dobre ovládateľný 
6 ......  dostatočne sebavedomý, dôverčivý, ovládateľný 
7 ......  menej sebavedomý, pred cudzou osobou uhýba, avšak neuteká, kľudnejší, dobrácky 
8 ......  ľahostajný, cudziu osobu pozoruje, neuhýba pred ňou, nenapáda ju, nadmerne kľudný 
9 ......  flegmatický, nereaguje na cudziu osobu, odkláňa od nej hlavu alebo ju kladie na zem 
 
Pes, ktorý získa kód povahy 0, 1, 2 a 9 nie je zaradený do chovu. 
 
     3)  U stredných a veľkých bradáčov je potrebný röntgen dysplazie bedrových kĺbov.    
      
malý bradáč  
 výstavy skúšky výška  chrup 
pes výborný 

veľmi dobrý* 
bez skúšky 29 – 36 cm úplný 

suka výborná 
veľmi dobrá* 

bez skúšky 29 – 36 cm  úplný 

* jedinec, ktorý má inú farbu ako jeho rodičia - iba so známkou výborný/á   
 
 stredný bradáč 
 výstavy skúšky chrup výška  DCC 
pes výborný 

veľmi dobrý 
bez skúšky úplný 44 – 51 cm 1. z chov. páru negatívny 

suka výborná 
veľmi dobrá 

bez skúšky úplný 44 – 51 cm  2. z chov. páru do 2. stupňa 

 
veľký bradáč 
 výstavy skúšky povaha chrup výška DCC 
pes výborný 

veľmi 
dobrý 

bez 
skúšok 

3-8 úplný 59 – 72 cm 1. z chov. páru 
negatívny 

 
2. z chov. páru do 2. 

stupňa 
suka výborná 

veľmi 
dobrá 

bez 
skúšok 

3-8 úplný 59 – 72 cm 

 
4) Vyšetrenie oči na PRA,LL,C -  zatiaľ len informatívne 
 
      Po absolvovaní vyššie uvedených podmienok  pošle majiteľ bradáča preukaz pôvodu 
(originál), obidva posudkové listy a kópiu o zaplatení manipulačného poplatku za 
chovnosť, ktorý je 5 € (u stredných a veľkých bradáčov aj potvrdenie o vykonanom 
röntgene),  príslušnému poradcovi chovu.  Ten materiály spracuje a obratom ich zašle naspäť 
majiteľovi. 



   Horná hranica veku vyuţ itia chovných súk v chove je 8 rokov. V odôvodnených 
prípadoch môţe poradca chovu povoliť ďalšie vyuţ itie suky v chove aj po dovŕšení tejto 
vekovej hranice, na kaţdý vrh. Chovný pes má neobmedzenú chovnosť. 
      Suky môţ u rodiť 1x ročne. Počet šteniat ponechaných suke je neobmedzený.  
Chovateľ si pripúšťacie povolenie vyţ iada písomnou formou minimálne 6 týţdňov pred 
plánovaním pripustením sučky u príslušného poradcu chovu.  
     Keď má sučku nakrytú, nahlási tuto skutočnosť najneskôr do 5 dní príslušnému 
poradcovi chovu.  
     Po narodení šteniatok opäť nahlási tuto skutočnosť najneskôr do 5 dní príslušnému 
poradcovi chovu.      
     Bradáča inej farby ako sú rodičia bude moţ né páriť iba s bradáčom, ktorý je 
preukázateľne, podľa zápisov v preukaze pôvodu predkov (min. 3 generácie), rovnakej farby. 
Ak sa jedná o jedinca zo zahraničia, podklady získa a dodá majiteľ suky, inak navrhuje psa 
daný poradca chovu a majiteľ suky musí rešpektovať jeho návrh.  
 
     Zaradenie do registra chovných jedincov vykonáva Plemená kniha SKJ, ktorá o tom aj 
vykoná zápis do PP, vrátane výsledkov RTG/DBK. Zaradenie sa vykoná po splnení všetkých 
podmienok, u psov na ţ iadosť majiteľa, alebo najneskoršie pri zápise prvého vrhu po tomto 
psovi, u súk najneskoršie pri zápise šteniat z prvého vrhu.  
 
 
4. Všeobecné ustanovenia 
 
    Párenie je moţ né uskutočniť výlučne na základe Pripúšťacieho povolenia vydaného 
príslušným PCH.  Pripúšťacie povolenie sa musí vystaviť aj keď obidvaja chovní jedinci 
patria jednému majiteľovi. 
    Vyuţ itie zapoţ ičaných jedincov v chove je podmienené splnením vekovej hranice tohto 
CHP. 
    Párenie suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je zakázané. Šteňatá z takéhoto 
spojenia nebudú zapísané do SPKP. 
    Prirodzené párenie môţe byť nahradené insemináciou. Inseminácia nesmie byť pouţ itá 
medzi jedincami, ktorí sa uţ  pred tým úspešne nereprodukovali prirodzeným spôsobom. 
O inseminácii sa urobí záznam do pripúšťacieho povolenia.   Podmienky pre vykonanie 
inseminácie stanovuje CHK a realizovať ho môţe výlučne veterinárny lekár, k torý jeho 
vykonanie súčasne potvrdí v Pripúšťacom povolení.  
    Úhrada za párenie je vecou dohody majiteľov chovných jedincov, odporúča sa písomná 
dohoda. 
    Ak sa ako úhrada za párenie poskytuje šteňa, prináleţ í prvý výber chovateľovi, druhý výber 
majiteľovi chovného psa. 
    Pripustenie v zahraničí je moţ né na základe pripúšťacieho povolenia.  
    Pri zahraničnom krytí musí chovateľ k prihláške zápisu šteniat doloţ iť fotokópiu PP otca.  
    Suka môţ e byť pouţ itá v chove 1 x za rok, bez obmedzení počtu ponechaných šteniat. 
    Pes nemá počet obmedzených krytí.  
    Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva psa sa riadia ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a iných zákonov platných na území SR.  
    V prípade spoluvlastníctva chovného jedinca musí byť jeden zo spo luvlastníkov 
splnomocnený k jednaniu s príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záleţ itostí.  
    Ak prejde kotná suka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky práva a 
povinnosti, ak nebolo písomne dohodnuté inak.  



    Čipovanie šteniat je povinné, vykonáva ho veterinárny lekár  vo veku 6-10 týţdňov. 
Veterinárny lekár je zodpovedný za odborné označenie šteniat, záznam o ňom vykonáva v PP.  
    Všetky náklady spojené z vrhom (čipovanie, kontrola vrhu, poplatky za úkony plemennej 
knihy atď.) hradí chovateľ. 
    Šteňatá sa nesmú predávať novým majiteľom mladšie ako 49 dní, v dobe predaja musia byť 
očipované, v dobrom zdravotnom stave, 1x očkované, 2 x odčervené a musia samostatne 
prijímať potravu. 
 
5. Osobitné ustanovenia 
 
    Majiteľ chovnej suky i chovného psa v zmysle tohto poriadku i stanov klubu nemusí byť 
riadnym členom klubu chovateľov KCHPB. Nečlenovia klubu platia za kaţdý chovateľský 
úkon – 15 € ( zmeranie psa pri uchovnení + kontrola chrupu – 15 €, zapisanie chovnosti 
poradcom chovu do PP 15 €, vypísanie KP 15 €, vypísanie KP na ktorom je uvedený chovný 
pes nečlena klubu 15 € ). 
        Pripúšťacie povolenie vydáva poradca chovu (PCH) na základe písomnej ţ iadosti 
chovateľa. Chovateľ ţ iada o pripúšťacie povolenie minimálne šesť týţdňov pred očakávaným 
háraním suky. Poradca chovu odošle chovateľovi pripúšťacie povolenie do troch týţdňov od 
doručenia ţ iadosti. V prípade ţ iadosti o zahraničné krytie je chovateľ povinný poslať PCH 
všetky potrebné materiály ( meno a adresu majiteľa krycieho psa, fotokópiu PP, šampionátov, 
výsledkov RTG, skúšok). 
     Narodenie šteniat nahlásiť poradcovi chovu do 5 dní ich veku, PCH nahlási prípadný úhyn 
šteniatok alebo ak aj sučka nezabrezla.    
     U šteniat, ktoré sú vybrané na export treba uviesť meno a adresu nadobúdateľa. 
    Chovateľ má právo vlastného výberu krycieho psa za podmienky, ţe tento je vedení v 
registri chovných psov a nemá obmedzené krytie.  
    Platnosť pripúšťacieho povolenia je do konca kalendárneho roka v roku jeho vystavenia. Po 
tejto dobe, ak nebolo vyuţ ité,  ho treba vrátiť poradcovi chovu.  
    Expresné vyhotovenie pripúšťacieho povolenia je moţ né len výnimočne za 100 % 
príplatok. Poradca chovu má právo odmietnuť vyhotovenie pripúšťacieho povolenia : 
    - pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke, a nemá moţ nosť tieto 
informácie v priebehu krátkeho obdobia získať,  
    - v prípade porušenia Chovateľského poriadku KCHPB chovateľom.  
     Zamietnutie pripúšťacieho povolenia zdôvodňuje PCH písomne.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klubový  šampión  výkon 
 
Podmienky: 
 
Bradáč malý:       skúška SMP2 + Majster SR  
                             skúška SMP1 + 2 x Majster SR 
Bradáč stredný:   min. skúška SVV1 + 1 x Majster SR 
Bradáč veľký:     skúška SVV3, IPO3 
                             skúška SVV3 alebo IPO3 + Majster SR 
                             skúška SVV2 alebo IPO2  + 2 x Majster SR 
 
( skúšky SVV3, IPO3, SMP2 u stredného bradáča SVV1, moţ no nahradiť vrcholovou 
skúškou podľa IPO-R, alebo národného záchranárskeho poriadku).  
 
Klubový šampionát  na poţiadanie majiteľa potvrdzuje: 
KCHPB, Bc. Andrea Adamčiaková, Ţelezničná 955, 034 95 Likavka  
K ţ iadosti treba priloţ iť fotokópiu PP, diplomov z Majstrovstiev, potvrdení o vykonaných 
skúškach.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SÚŤAŢ  TOP BRADÁČ  
 

Súťaţ  je opäť vypísaná pre všetky veľkostné a farebné rázy, ktoré zdruţ uje KCHPB. 
Do súťaţe sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1.1. do 31.12. 

Pretoţe máme veľa nových členov a časté otázky, zverejňujeme preto znovu podmienky   pre 
získanie titulu TOP BRADÁČ ROKA  

* súťaţ  je vypísaná pre všetky veľkostné a farebné rázy, ktoré zdruţ uje KCHPB 
* jedinec prihlásený do súťaţe musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe 

*majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaţe, musí byť členom KCHPB 
* do súťaţe sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1.1. do 31.12.daného roku na 

výstavách, ktoré sú organizované pod záštitou FCI a na ktorých sa zadáva minimálne CAC 
(t.j. výstavy špeciálne, klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj 
v zahraničí + výstavy oblastné klubové, poriadané  „klubem chovatelu kníraču“ v ČR     

* jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom veľkostnom a farebnom ráze a splní 
poţadovaný limit, získa titul TOP BRADÁČ 2012  

* poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené v Spravodaji a na web. stránke 
a na  oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaţe,  ktoré bude v rámci špeciálnej výstavy 

v nasledujucom roku   
* víťazné jedince budú odmenené vecnou cenou 

* prihlásiť jedinca do súťaţe môţete len do termínu uzávierky súťaţe zaslaním:  
1) zoznamu výstav ( v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie) 

2) fotokópie preukazu o pôvode 
3) fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav na adresu:  

Andrea Adamčiaková 
Ţelezničná 955, 034 95 Likavka 

* na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ 
* uzávierka súťaţe: 31.12. daného roka  

*vo februári nasledujúceho roku budú na klubových stránkach zvere jnené výsledky, 
chýbajúce a nepresné výsledky reklamovať na adrese: 

Andrea Adamčiaková 
Ţelezničná 955, 034 95 Likavka,  

tel. 0905511257, e-mail: adamciakova71@gmail.com 
*oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaţe bude na najbliţšej špeciálnej výstave. 

      
Bodové hodnotenie pre vyhodnotenie TOP BRADÁČ  

 
Výborný I    5 bodov 
Výborný II    4 body 
Výborný III    3 body 
Výborný IV    2 body 
Výborný    1 bod 
 
CAC, CAJC    10 bodov 
r.CAC     5 bodov 
Klub., národný víťaz   20 bodov 
Víťaz plemena – BOB   30 bodov 
Pre hodnotenie z medzinárodných výstav platia pre tieto uvedené body 2x.  
CACIB     40 bodov 
r.CACIB    35 bodov 
Pre hodnotenie zo svetovej, európskej a ISPU výstavy platí toto hodnotenie:  
CAC, CAJC    20 bodov 
r.CAC     10 bodov 



CACIB     50 bodov 
r.CACIB    40 bodov 
 
Pre hodnotenie z oblastnej klubovej výstavy v ČR platí toto hodnotenie:  
ČKŠ     5 body             výb. 1 – 3 body 
Res. ČKŠ    3 bod               výb. 2 – 2 body 
                                                                                        výb. 3 – 1 bod 
Najlepší mladý pes/suka  10 bodov 
Najlepší malý, stredný, veľký   20 bodov 
Najkrajší pes  oblastnej výstavy  30 bodov 
********************************************************************  
Najkrajšie šteňa, dorast, veterán, tr. čestná: 
BIS NV + MVP    - 3. miesto  40 bodov 
BIS NV + MVP    - 2. miesto  45 bodov 
BIS NV + MVP    - 1. miesto  50 bodov 
BIS ŠV + KV     - 3. miesto  25 bodov  
BIS ŠV + KV     - 2. miesto  30 bodov  
BIS ŠV + KV     - 1. miesto  35 bodov   
 
Najkrajší mladý pes / suka – BIS JUNIOR:  
BIS NV + MVP + KV + ŠV    – 3. miesto  40 bodov 
BIS NV + MVP + KV + ŠV     – 2. miesto  45 bodov 
BIS NV + MVP + KV + ŠV    – 1. miesto  50 bodov  
******************************************************************** 
Skupina FCI      – 3. miesto (BOG) 50 bodov 
Skupina FCI     - 2. miesto (BOG) 55 bodov 
Skupina FCI     - 1. miesto  (BOG) 60 bodov 
 
BIS KV + ŠV      - 3. miesto   55 bodov 
BIS KV + ŠV      - 2. miesto  60 bodov 
BIS KV + ŠV      - 1. miesto  65 bodov  
BIS NV + MVP    - 3. miesto  70 bodov 
BIS NV + MVP    - 2. miesto  75 bodov 
BIS NV + MVP    - 1. miesto  80 bodov 
 
Minimálny počet bodov pre udelenie titulu TOP BRADÁČ .......... 100 bodov !!!! 
 
 

 
 



SÚŤAŢ  TOP CHOVATEĽSKÁ STANICA  
 
 

*Bodové podmienky sú totoţ né so súťaţou „TOP BRADÁČ“ . 
* Chovateľ, ktorý sa zúčastní súťaţ e, musí byť členom KCHPB, musí mať trvalé bydlisko na 

Slovensku a zapisovať odchovy v SPKP. 
* Do súťaţ e musí chovateľ prihlásiť minimálne 3 jedincov zo svojej chovateľskej stanice, nemusí však 

byť ich majiteľom. Prihlásiť je moţ né aj jedince, ktoré boli exportované do členských krajín FCI.  
* V rámci jednej chovateľskej stanice sa vyhodnocujú všetky veľkostné a farebné rázy spolu. 

* Do súťaţ e sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1.1.  do 31.12.  na výstavách, ktoré sú 
organizované pod záštitou FCI a na ktorých sa zadáva minimálne CAC (t.j. výstavy špeciálne, 

klubové, národné, medzinárodné, európske a svetové) u nás aj v zahraničí.  
Pri rovnosti bodov, rozhoduje počet vyšších získaných titulov. 

 
* prihlásiť jedinca do súťaţe môţete len do termínu uzávierky súťaţe zaslaním:  

1) zoznamu výstav ( v podobe: dátum – druh výstavy – miesto konania – ocenenie) 
2) fotokópie preukazu o pôvode 

3) fotokópie posudkových listov z jednotlivých výstav na adresu:  
Andrea Adamčiaková 

Ţelezničná 955, 034 95 Likavka 
 

* na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ 
* uzávierka súťaţe: 31.12. 

 
 

 
 
 
 
 



SÚŤAŢ  TOP BRADÁČ – VÝKON  
 

* súťaţ  je vypísaná pre všetky veľkostné rázy, ktoré zdruţ uje KCHPB 
* jedinec prihlásený do súťaţe musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe 

*majiteľ jedinca, ktorý sa zúčastní súťaţe, musí byť členom KCHPB 
* do súťaţe sa započítavajú výsledky získané od  1.1. do 31.12. na skúškach, Majstrovstvách, 

pretekoch 
* jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov vo svojom veľkostnom ráze , získa titul TOP 

BRADÁČ – VÝKON  
* poradie všetkých prihlásených jedincov bude uverejnené v Spravodaji a na web. stránke 

a na  oficiálnom vyhlásení výsledkov súťaţe,  ktoré bude v rámci špeciálnej výstavy v roku   
* víťazné jedince budú odmenené vecnou cenou 

* prihlásiť jedinca do súťaţe môţete len do termínu uzávierky súťaţe zaslaním:  
1) zoznamu skúšok, súťaţ í ( v podobe: dátum – druh akcie – miesto konania – ocenenie) 

2) fotokópie preukazu o pôvode 
3) fotokópie potvrdenia o vykonanej skúške, diplom z MSR, alebo súťaţe ( v prípade 
neobţrania diplomu bodovaciu kartu, alebo čestné prehlásenie) na adresu výcvikára 

klubu:   
  

Bc. Andrea Adamčiaková 
Ţelezničná 955, 034 95 Likavka  

 
* na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ 

 uzávierka súťaţe: 31.12. 
 

 
 

 Bodové hodnotenie pre vyhodnotenie TOP BRADÁČ – výkon   
 

 
 

Druh skúšky           výborne     veľ.          dobre          uspokojivo      účasť 
                                                                                         dobre                                                   /nesplnil 
 
ZM.ZMMP,RH-E, BH, SOP          15   10                5                 3                   10 
SVV1,SchH1,IPO1,SMP1,PZ1,IPOR-A,FPR1   20   15        10                 5                   15 
SVV2,IPO2,SMP2,PZ2,SLP1, FPR2 ,SchH2     30   25        20                10                  20 
IPO3,PZ3,SLP2,IPOR-B,                50   45        40                35                  30 
SVV3,SPS, SPO, FPR3,SchH3,FPR3  50   45        40                35                  30 
 
( spravená skúška SVV1 na výbornú  15 b za účasť + 20 za známku výborná spolu 35 bodov, 
   nespravená skúška SVV1 15 bodov za účasť)  
 
 
 
Majstrovstvá                  1. miesto       2. miesto       3. miesto     účasť 
     
Krajské predkolá Majst. SR                                 200  150  100               50 
Majstrovstvá SR    300  250  200              100 
Medzinárodné  majstrovstvá   400  350  250        200 
Majstr. Európy, sveta    800  700  600        400 
 



 
 
Kategórie súťaţe          1. miesto         2. miesto        3. miesto       účasť 
 
ZM,ZMMP,SOP, RH-E,OB Z, BH          50  40  30  10 
SVV1,SMP1,IPO1,PZ1,IPOR-A,BVK, OB1      70  60  50  20 
SVV2,IPO2,SMP2,PZ2,SLP1, OB2         90  80  70  30 
SVV3,IPO3,SLP2,SPS,IPOR-B, OB3  100  90  80  40 
 
 
Pre hodnotenie z celoštátnych súťaţi platia pre tieto uvedené body 2x ( neplatí pre klubové 
preteky, kynologické ligy ).  
 
 
Pri viackolových pretekoch, majstrovstvách  sa hodnotí celkové vyhodnotenie preteku ako 
celoštátny pretek, prípadne  majstrovstvá.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VETERINÁRNE   OKIENKO 
  

 
 CATARACTA LENTIS - ŠEDÝ OČNÍ ZÁKAL 

  Šedý zákal je nejčastější příčinou slepoty psů, naštěstí existují opravdu přístupné 
chirurgické zákroky s vynikajícími výsledky v obnově vidění a zaměnění zakalené čočky za 
syntetickou. 
Šedé zákaly mohou být druhotně způsobeny úrazem, dalšími nemocemi oka včetně zánětu 
cévnatky, zeleného zákalu, luxace čočky a degenerace rohovky nebo sekundárně vnitřních 
onemocnění metabolismu včetně cukrovky a Cushingovy nemoci.  
Příznaky obsahují i progresivní ztrátu jasnosti tmavého zjevu zřítelnice, který je nahrazen 
modrošedým zamlţ eným vzhledem. V tomto ohledu musí být šedý zákal odlišen od běţ ného 
procesu stárnutí nukleární sklerózy, která nastává v psů středního věku a starších zvířat a má 
minimální účinky na vidění. 
Dislokace čočky se objevuje u psů a často vede k druhotnému zelenému zákalu, včasný 
přesun dislokovaných čoček je zpravidla uzdravující.  

Pár slov na úvod   
Nemoci čočky na oftalmologických pracovištích představují velmi frekventovaný problém 
a setkáváme se s nimi aţ  u 40-ti% vyšetřovaných pacientů. Existuje několik forem vad, 
jako např. Luxace čočky. V tomto článku se budeme zabývat kataraktou nebo- li šedým 
zákalem oční čočky.   

Katarakta – měřítka pro posouzení   
Je pozorovatelná změna čočky její transparence, tedy průhlednosti. Rozlišujeme několik 
druhů katarakty (např. glaukom – zelený oční zákal) bez ohledu na způsob a postiţ ení. 
Postiţení čočky šedým zákalem můţ e být difúzní (zákal je tvořen na celé čočce) nebo 
bodové (zákal je tvořen jedním místem). Dalším měřítkem klasifikace je stupeň tzv. 
zralosti (zralá, nezralá, přezrálá). Z hlediska diagnostického jsou závaţ né katarakty, které 
se vyskytují jako doprovodné změny při rozsáhlejších očních onemocněních.  Vznik 
katarakty   
Vznik katarakty je ovlivněn mnoha faktory, jsou to faktory genetické, poúrazové 
diagnostické nebo i stářím. Vznik a projevování se liší podle druhů plemene. Uveďme si 
pár rozdílných názorů (v neupravené podobě) a na závěr z toho vyvodíme závěr. 
 
První názor: Je mnoho forem šedého zákalu oční čočky. Některé se vyvíjejí stářím velmi 
pomalu a mají u různých plemen různý průběh. Je nepravděpodobné, ţ e by se šedý zákal 
vyvíjel jinak, neţ  v oboustranně, i kdyţ  můţe mít na kaţdém oku jiný průběh. Poznání 
různých forem šedého zákalu je na různém stupni. Šedý zákal můţe být různý i z hlediska 
genetického. Jediný způsob, jak odstranit tuto vadu z populace, ať je její genetická 
kontrola jakákoliv, je důsledná selekce všech poškozených jedinců.  
 
Druhý názor:  Zákal čočky můţe být jednostranný, nejčastěji jako následek úrazu, nebo 
oboustranný, postihující obě oční čočky. Ve stáří vzniká tzv. seniální zákal čočky, který je 
více méně vyjádřen u kaţ dého staršího mopse. Vzniká pozvolna v závislosti na věku. 
Začátek jeho vzniku je značně individuální. Stupeň zákalu můţ e být rozdílný a někteří i 
velmi staří mopsové nemají vidění závaţ něji omezeno, jiní mohou i oslepnout. V mládí 
můţ e vzácně vzniknout oboustranný šedý zákal na základě vrozeně geneticky podmíněné 
poruchy. Léčení šedého zákalu patří do rukou zkušeného lékaře.   



Vznik katarakty – vyvození závěru   
Jestliţ e jste si řádně přečetli sekci „Vznik katarakty,“ narazili jste v textu na několik 
poznatků, které nemohou být v praxi aplikovány. Vyjádřeme se k prvnímu názoru. Je 
dokázáno, ţ e katarakta má u různých plemen různý průběh a ţ e existuje několik odlišných 
forem. Vývoj šedého zákalu je popsán výše, takţe se jím nebudeme dále zabývat. Druhý 
názor je popisován u plemene mopsů. Přestoţe se jedná o jiné plemeno , je zde několik 
velmi zajímavých poznatků, které určitě vyvedou autora z omylu. Šedý zákal se vyskytuje 
ve formách, jak je popisováno na začátku názoru, ale nikde nejsou zaznamenány záznamy 
o „seniálním zákalu,“ který se vytváří stářím. Dále podle autorky je psáno: „ ….. staří 
mopsové nemají vidění závaţ něji omezeno, jiní mohou i oslepnout. V mládí můţ e vzácně 
vzniknout oboustranný šedý zákal na základě vrozené geneticky podmíněné poruchy, „ Ale 
jak můţe vzniknout genetická porucha, jestliţ e se jedná o defekt, který je způsoben stářím. 
Ţe by se někde objevily geny minulé generace? A jak se můţ e léčit katarakta? Katarakta se 
léčit nemůţe, protoţe doposud nebyl objeven ţádný lék, ani chirurgický zákrok.  
Kdyţ  se „pitváme“ v problému vzniku katarakty, nesmíme zapomenout na dva další 
defekty, které mohou mít velký podíl na „genetické kataraktě.“ Doposud jsme se 
dozvěděli, jak se katarakta vyvíjí, její formy apod. nyní před vámi stojí nový problém – jak 
se katarakta můţ e projevit geneticky. Odpověď je celkem jednoduchá. Buď se projeví 
dominantě (určitému jedinci se projeví katarakta , i kdyţ  oba rodičové byli v pořádku, viz 
dále) nebo se projeví recesivně. A u této problematiky se zastavíme.  Nyní budu citovat 
z knihy „Anglický a americký kokršpaněl od Frank Kane  &  Phyllis Wiesové.“ 

Budeme-li vycházet z předpokladu, ţe katarakta je recesivní typ, nastane problém se psy – 
přenašeči. Pes přenašeč je pes, který klinicky nejeví ţádné viditelné znaky (ani při očních 
testech), ale nese alely, ve kterých je katarakta zakódovaná do chromozomů. Na těchto 
základech můţ eme vytvořit šest různých kombinací při páření dvou jedinců. 

 
Moţnosti při páření 
  

 
Projev na potomcích  
  

 
Oba rodiče jsou postiţení 
  

všichni potomci budou postiţ ení 

Jeden z rodičů je postiţ ený, druhý je přenašeč 50% potomků budou přenašeči 
50% potomků bude postiţených 

Jeden z rodičů je zdravý, druhý je přenašeč 50% potomků budou přenašeči 
50% potomků bude zdravých 

Oba rodiče jsou přenašeči 
50% potomků budou přenašeči 
25% potomků bude postiţených 
25% potomků bude zdravých 

 
Jeden z rodičů je zdravý , druhý postiţ ený 
  

všichni budou postiţ ení 



 
Oba dva rodiče jsou zdraví 
  

všichni potomci budou zdraví 

Závěr   
Kdyţ  jste si přečetli tyto poznatky a názory, můţete si vytvořit vlastní názor na jednu 
z nejhorších očních poruch. Přestoţe je na závěr v tabulce v bodě 4 a 5 uvedeno, ţe určité 
procento potomků je zdravých, není tomu doslova tak. Vţdy alespoň jeden z rodičů předal 
alely na své potomky, proto se můţe tato porucha zraku šířit dál.  

Slovníček pojmů:   
Recesivní alela - Alela, která je předávána z generace po generaci. 
 
Dominantní alela - alela, která je „znenadání“ vyskytne u jediného jedince. Můţe se tak 
stát i následkem úrazu nebo jako vedlejší defekt jiné oční poruchy.  
 
Pes přenašeč - pes, který klinicky nejeví ţ ádné znaky postiţení, ale nese geny této 
poruchy. 

  
  
Převzato ze stránek www.planetarough.wz.cz/zdravi/katarakta.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.planetarough.wz.cz/zdravi/katarakta.htm


Plán akcii na rok 2013 
 

25. mája  2013 
Výročná členská schôdza – Podhájska 
 
26. mája 2013  
Špeciálna výstava plemena bradáč – Podhájska s vyhodnotením ročnej sezóny 
 
Máj - jún 2013 
Výcvikový víkend (moţ nosť posúdenia povahy u veľkých bradáčov) – Turčianske Kľačany 
 
14. septembra 2013 
Otvorené Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – Banská Belá (SMP 1 + SVV1 so zapísaním 
skúšky, IPO 3 – bez zapísania skúšky + moţ nosť posúdenia povahy u veľkých bradáčov) 
 
September / október  2012 
Výcvikový víkend (moţ nosť posúdenia povahy u veľkých bradáčov) – Turčianske Kľačany 
 
29. novembra  2013 
Klubová výstava plemena bradáč – Nitra 
 
 
 
 

 


