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Hodnotenie správania sa NKS pri styku
so škodnou zverou – pokyny
Riešenie problematiky „správania sa stavača pri styku
so škodnou zverou“ a jej zaznamenávania

Na základe návrhu Komisie pre stavače pri KR SPZ schváleného MP SR sa vypúšťa zo skúšobných poriadkov
disciplína skúška odvahy /ostrosť/. Nahrádza sa disciplínou „Správanie sa stavača pri styku so škodnou zverou“
a pre účely chovateľské si hodnotenie správania a jeho zaznamenávanie upravujú kluby.
Tlmenie stavov škodnej zveri je v dnešných podmienkach narušenej rovnováhy v prírode a tiež vzhľadom na
vysoký civilizačný tlak, veľmi dôležitou úlohou pri zachovaní a udržaní prijateľných stavov malej úžitkovej zveri v
prírode a revíroch. Z tohto pohľadu je ostrosť stavačov veľmi dôležitá vlastnosť pre využiteľnosť stavača v
poľovníckej praxi. Iba dostatočne ostrý pes dokáže škodnú zver vyhľadať v porastoch, resp. v úkrytoch,
samostatne ju zneškodniť, resp. unikajúcu zastaviť, a umožní tak poľovníkovi túto zver zneškodniť. Táto
vlastnosť je veľmi dôležitá i z hľadiska poľovnej upotrebiteľnosti pri dohľadávaní a prinášaní úžitkovej zveri.
Zastaviť poranenú srnčiu zver, dohľadať a priniesť poranenú živú malú pernatú i srstnatú zver dokáže iba
dostatočne ostrý stavač. Udržanie primeranej ostrosti v populácii NKS je preto dôležitou úlohou v chove. Je
potrebné vyberať do chovu psov a suky, u ktorých je táto vlastnosť dostatočne rozvinutá a zabezpečiť tak jej
udržanie v súčasnej populácii i nasledujúcich generáciách.
Klub chovateľov z tohto dôvodu vypracoval pokyny pre hodnotenie správania sa stavača pri styku so škodnou
zverou a postup pri jej zisťovaní. Hodnotenie sa zakladá u poradcu chovu a slúži pre účely výberu chovných
jedincov a tiež odporúčanie pripárovania jednotlivých chovných jedincov.

Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov pre zabezpečenie hodnotenia a zaznamenávania tejto
vlastnosti pre účely chovateľské vydáva nasledovné pokyny:

1. Z podmienok pre zaradenie jedinca do chovu sa vypúšťa podmienka splnenia disciplíny „odvaha“.
2. Nahrádza sa hodnotením „správania sa stavača pri styku so škodnou zverou“ (kuna, tchor, túlavá
mačka, líška), ktorá sa zisťuje a hodnotí pri náhodnom styku stavača so škodnou zverou pri pochôdzke
v revíri.
3. Disciplína sa zaznamenáva do chovateľskej evidencie, ak je správanie stavača potvrdené minimálne
dvomi rozhodcami z výkonu uvedenými na zozname rozhodcov určených KCH NKS.
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4. Zoznam rozhodcov pre hodnotenie správania sa stavača v styku so škodnou zverou:
Ing. Jozef Jursa CSc.
Marián Korič
Jozef Benovic
Róbert Ďurík
Ing. Martin Fik PhD.
Ladislav Banás ml.
František Jánoš
Mgr. Tibor Haššan
MVDr. Andrej Zechmeister
František Mešťánek
Zoltán Nagy
Jozef Kovács
Tibor Ruchovanský
Rastislav Macek
Jozef ruchovanský
MUDr. Ján Gunč
Ing. Jozef Telepun

Bratislava
Budmerice
Dechtice
Nitra
Lukáčovce
Šurianky
Horné Obdokovce
Nové Mesto nad Váhom
Dlhá nad Váhom
Galanta
Neded
Horná Potôň
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Jovsa
Vranov nad Topľou

5. Majiteľ jedinca NKS, ktorý požaduje vykonanie príslušného preskúšania, nahlási poradcovi chovu
záujem o preskúšanie. Poradca chovu určí najbližších rozhodcov a odovzdá mu kontakt na rozhodcov.
Majiteľ sa skontaktuje s rozhodcami a dohodne si vhodný termín, resp. termíny.
6. Náklady na preskúšanie znáša majiteľ NKS.
7. Správanie stavača pri styku so škodnou zverou sa hodnotí nasledovne:
známka 4
ak stavač škodnú zver po kontakte samostatne zneškodní
známka 3
ak stavač na škodnú zver útočí, ale nedokáže ju samostatne zneškodniť
známka 2
ak stavač škodnú zver zastaví a vyštekáva do príchodu vodiča
známka 1
ak stavač škodnú zver vyštekáva s odmlkami
známka 0
ak škodná zver stavačovi unikne resp. stavač o ňu nejaví záujem
8. Výsledky hodnotenia sa zasielajú poradcovi chovu na určenom tlačive s popisom práce psa a podpisom
vodiča a prítomných rozhodcov. Hodnotenie sa vystavuje v 3 exemplároch. Originál sa zasiela
poradcovi chovu. Prvá kópia zostáva vodičovi a tretia kópia rozhodcovi.
9. Poradca chovu zakladá príslušné hodnotenie k ďalším dokladom vyžadovaným pre splnenie podmienok
na zaradenie daného jedinca do chovu.
10. Pre splnenie podmienok na zaradenie jedinca do chovu sa vyžaduje hodnotenie minimálne známkou 2.

Schválené na zasadnutí výboru KCH NKS 08.05.2008 v Moravskom Svätom Jáne
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Hlásenie o preskúšaní NKS zo „Správania sa stavača pri styku so škodnou zverou“
SPZ, Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov, BA
Hodnotenie práce NKS pri styku so škodnou zverou.

Meno psa:
Pohlavie:
Uliahnutý:
Číslo zápisu:
Popis práce psa:

Známka:
Dátum:
Miesto:
Meno a podpis vodiča:

Meno a podpis rozhodcov:
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