
Chovní jedinci 
Podmienky pre zaradenie do chovu: 
- čistokrvnosť osvedčená PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI 
- úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom „chovný" a prideleným 
bonitačným kódom 
- minimálny vek pre krytie suky je 24 mesiacov 
- vrchná hranica chovnosti u psov nie je ohraničená vekom, u súk končí 
ukončeným 8. rokom veku. posledným dňom ôsmeho roku. Posledné párenie 
môže byť uskutočnené v tento deň. Keď sa suka narodila napr. 1.1.2020, 
posledné párenie môže byť 1.1.2028. Možno povoliť výnimku na základe 
potvrdenia veterinára, že je suka zdravá a schopná donosiť a odchovať vrh, 
ale len do ukončeného 9. roku veku. Posledná možnosť prvého krytia suky  je 
v deň jej 6. narodenín. 
- prestávka medzi krytiami je minimálne 10 mesiacov, v prípade, že má fena 
v jednom vrhu 9 a viac odchovaných potomkov, je ďaľšie krytie feny povolené 
najskôr 15 mesiacov od dátumu tohoto pôrodu feny 
- maximálny počet krytí - plemenníci: každému plemenníkovi je v rámci 
SHK povolené maximálne 5 úspešných krytí a to bez výnimky. Mimo SR je 
krytie neobmedzené. 
- maximálny počet krytí - chovné suky: každá fena môže mať vo svojom 
živote max. 3 4 vrhy (bez ohľadu na počet šteniat vo vrhu). Štvrtý Piaty vrh je 
povolený len v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky: 
• 70% potomkov z prvých dvoch troch vrhov má zhotovený a vyhodnotený 

RTG DBK, 
• min. 60% potomkov žijúcich na Slovensku z prvých troch vrhov sa 

zúčastnilo zvodu mladých, 
• aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu (fena alebo 

plánovaný plemenník). 

Poradca chovu má právo nepovoliť fene ďaľší vrh, pokiaľ sa u jej 
predchádzajúcich potomkov vyskytli vážne zdravotné, povahové či exteriérové 
nedostatky (pozitívne výsledky DBK, negatívne hodnotenie na zvode mladých, 
častý výskyt identických vád a prípadne aj dedičných chorôb a pod.) 

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


