Odôvodnenie návrhu zmien v chovateľskom poriadku:
Platné ustanovenia Chovateľského poriadku SHK, prijaté Mimoriadnou členskou schôdzou
29.8.2014, neumožňujú napĺňať hlavný cieľ chovu, ktorým je zdokonaľovať plemeno po stránke
exteriéru, zdravia a povahových vlastností.
Z preštudovaných chovateľských poriadkov okolitých členských krajín IHF vyplýva, že v žiadnej z
európskych krajín nemajú také obmedzenia pre chovnosť suky plemena hovawart, ako v našom
chovateľskom poriadku.
1. Vo väčšine krajín je povolených 5 vrhov s jednou sučkou (Nemecko HZD klub, Maďarsko,
Slovinsko) alebo je obmedzenie dané len vekom suky, kde chovnosť končí ukončeným 8. rokom veku
suky (Česko, Dánsko, Belgicko). Ak je obmedzenie na 3 vrhy (Rakúsko, Nemecko RZV klub), ďalšie
vrhy (nielen jeden) sú možné na základe žiadosti poradcovi chovu po posúdení potomstva (zvody,
bonitácie, rtg DBK), je to na rozhodnutí poradcov chovu.
V záujme zjednotenia ustanovení nášho chovateľského poriadku s ostatnými členskými
krajinami IHF navrhujem zmeniť počet vrhov u jednej suky z 3 + 1 na 4 + 1.
2. V žiadnom z hovawart klubov v Európe nie sú vrhy, ani bonusové, podmienené
trojoddielovou skúškou z výkonu u jedného z rodičov. Takéto ustanovenie vo významnej miere
sťažuje výber krycieho psa. Preto navrhujem toto ustanovenie zrušiť aj v našom chovateľskom
poriadku.
3. Na základe mojich skúseností, ako dlhoročného chovateľa, navrhujem zrušiť ustanovenie
uvedené pri počte šteniat 9 a viac vo vrhu. Toto ustanovenie zbytočne posúva vrhy do neskoršieho
veku suky, čo nie je prospešné ani pre sučku ani pre plánovanie chovu.
4. Poslednou navrhovanou zmenou je zrozumiteľnejšia formulácia vrchnej hranice chovnosti
suky aj s uvedeným konkrétnym príkladom. V našom chovateľskom poriadku máme mylne
pochopenú vrchnú hranicu chovnosti suky. Posledný deň ôsmeho roku nie je 8 rokov a 364 dní, ale
je to v deň 8. narodenín. Vo všetkých krajinách IHF končí chovnosť suky ukončeným 8. rokom
veku, teda dňom 8. narodenín.
V predloženom návrhu sú prečiarknutým písmom uvedené ustanovenia platné teraz, ktoré navrhujem
zrušiť. Podčiarknutým písmom sú zmeny, ktoré navrhujem prijať.
V každej krajine sú rôzni chovatelia, jedni spravia 1-2 vrhy, iní chovu zasvätia celý svoj život. Je na
zamyslenie, prečo sú v našom chovateľskom poriadku takéto obmedzenia, keď v chovateľských
poriadkoch iných plemien na Slovensku nájdete formulácie, že daný klub odporúča maximálne 3 vrhy
za 24 mesiacov, a my v našom klube riešime, či povoliť 3 + 1 vrh alebo 4 + 1 vrh za celý život sučky.
Všetky navrhované zmeny sú myslené úprimne a s láskou k nášmu jedinečnému plemenu hovawart.
Som toho názoru, že klub by si mal vážiť chovateľov, ktorí sú v záujme rozvoja plemena ochotní
zakaždým vycestovať na krytie do zahraničia, a nie vytvárať podmienky, ktoré ich od chovu
odrádzajú. Nemalé percento takýchto potomkov robí dobré meno Slovenskému hovawart klubu v
zahraničí.
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