
Stručný zápis zo zasadania komisie FCI pre chov – Luzern, 2. 6. 2018 

 

HOTEL ALPINA LUZERN, Frankenstrasse 6, 6003 Luzern  

Prítomní: 

Astrid Indreboe, Norway  

Johanna Kuru, Finland  

Maria Ceccarelli, Italy  

Luis Gorjao-Henriques, Portugal  

Inga Cerbule, Latvia  

Anna Morgan, Spain – namiesto pána Malo Alcrudo  

Bengt Pettersson, Sweden  

Gregoire Leroy, France – namiesto pána Maison  

Helle Friis Proschowsky, Denmark  

Linda Volarikova, Slovakia  

Nikolay Demenev, Russia – namiesto pána Inshakov  

Anna Dominiak, Poland – namiesto pána Mr Borkowski  

Janne Orro, Estonia  

Laura Roest, Netherlands  

Malou Grasges, Luxembourg  

Yvonne Jaussi, Switzerland  

Guest: Pernille Monberg, Denmark  

Irina Makeeva – Interpreter of Mr Demenev, Russia  

 

1. Voľba prezidenta, vice-prezidenta a sekretára komisie na najbližšie dva roky.  

a. Predchádzajúci členovia prezídia komisie sa znovu uchádzali o svoje funkcie a 

boli jednohlasne zvolení.   

Luis Gorjao-Henriques – prezident, , Maria Ceccaelli vice prezident a Janne Orro 

sekretárka.  

2. Odsúhlasená dodatočná agenda zasadania, tri posledné body.   

 

3. Zápis z minulého zasadania v Soči, 27.5.2017 – požiadala som o zmenu názvu plemena v 



zápise, pojednával o “Czech Wolf”, na správny názov plemena v angličtine – 

Czechoslovak Wolfdog. Žiadne iné návrhy zmien nepadli a zápis bol odsúhlasený.  

4. Výročná správa chovateľskej komisie za rok 2017. 

5. Zameranie chovateľskej komisie – všetky aktivity tejto komisie by sa mali zameriavať na 

záležitosti, o ktorých pojednáva medzinárodný chovateľský poriadok FCI, a dbať o to, 

aby bol stále aktuálny a modernizovaný. Prezident chovateľskej komisie bol dva krát 

prizvaný na zasadanie prezídia FCI. Spolupracovať treba najmä s vedeckou komisiou, ale 

aj s komisiou pre štandardy, a príležitostne organizovať aj spoločné zasadania. Vzhľadom 

k silnému tlaku spoločnosti na “welfare” musíme reagovať a ukázať svoj postoj.  

Zástupca vedeckej komisie na našom stretnutí oznámil, že vedecká komisia už pracuje na 

ujednotení nomenklatúry farieb.    

6. Návrh prezídiu FCI od chovateľskej komisie pridať do chovateľského poriadku: typ srsti, 

farba a veľkostný ráz by mali byť uvedené v troch generáciách v rodokmeňoch, aj 

exportných.  

Navhrla som, aby sa táto informácia zobrazovala v rodokmeňoch v jednom z jazykov 

FCI.  

7. Upozornenie na povinnosť uvádzať meno nadobúdateľa na exportnom rodokmeni, alebo 

na vystavenie dokladu o vlastníctve. Bez ďalšej diskusie. 

8. Nový návrh pokynov pre používanie limitovanej registrácie je prílohou zápisu.   

9. Biely švajčiarsky ovčiak 

v zmysle obežníkov FCI 77/2007 a 32/2013 sa plemeno biely švajčiarsky ovčiak nemôže 

krížiť s bielymi jedincami plemena nemecký ovčiak. Holandsko a Rusko sa sťažovali na 

nedodržiavanie týchto obežníkov a žiadajú o prešetrenie záležitosti. Všetky rodokmene, 

ktoré obsahujú do tretej generácie jedinca plemena nemecký ovčiak bielej farby, musia 

byť zapísané v registri.  

10. Brachocefalický syndróm – komisia pre štandardy a vedecká komisia spolupracujú na 

možných zmenách štandardov kritických plemien a je treba zabezpečiť aj vzdelávanie 

rozhodcov v tejto záležitosti o korektnej interpretácii štandardu. Je však veľmi náročné 

meniť zaužívané štandardy a vzhľady plemien. Kennel cluby vo viacerých krajinách už 

riešia tieto problémy a napríklad holandský kennel club vyžaduje “výkonnostný test” pre 



zaradenie do chovu brachocefalitických plemien.   

11. FCI by malo rozoslať upozornenie na povinnosť dodržiavať chovateľský poriadok a 

stanovy FCI a neuznávať ako oficiálne rodokmene, ktoré boli vydané neuznanými 

organizáciami. Prezídium FCI žiada, ak sa niektorý kennel club stretne s neoprávnene 

uznaným rodokmeňom, aby na to neodkladne upozornil sekretariát FCI. 

12. Nomenklatúra farieb FCI – spracováva sa tak, aby bola jednotná pre všetky národné 

organizácie. Návrh chovateľskej komisie je, aby boli farby uvádzané aspoň v jednom z 

oficiálnych jazykov FCI. 

13. Výsledky testovania DBK sa zdajú byť v Škandinávii striktnejšie ako inde. Táto téma 

bola postúpená vedeckej komisii a komisii pre štandardy a bude nimi preberaná detailne 

na stretnutí vo Fínsku v roku 2019.  

Vo Švédsku prebieha retrospektívna štúdia ohľadne výsledkov testovania DBK, zvyšuje 

sa počet hodnotení C, znižuje sa D. Všeobecne sa zlepšujú výsledky v chove.  

Predstaviteľka Dánska navrhuje, aby sa skúšobne poslali tie isté snímky do rôznych krajín 

na ohodnotenie, aby sa dal vyvodiť jasnejší záver.  

14. Zapisovanie vrhov v iných krajinách ako je pobyt chovateľa.  

Vrámci otvorenej Európy sa chovatelia rôzne presúvajú a niekedy chcú zapísať vrh v inej 

krajine, ako sa reálne narodil.  

Zástupkyňa Slovenska: touto témou sa dlho zaoberala Európska sekcia FCI a zhodla sa, 

že ak súhlasia obe dotknuté krajiny, mohol by byť takýto zápis povolený, ale definitívne 

rozhodnutie o tomto predpise padne na generálnom zasadnutí v auguste 2018 v Bruseli.  

15. Uznanie “ridgeless” rázu u ridgebackov (rodézskych aj thajských). 

Chovateľská komisia podporuje tento návrh, ale nie ako uznanie samostatných plemien, 

len ako uznanie “ridgeless” jedincov vrámci plemena.  

16. Medzivarietné kríženia – chovateľská komisia vyzýva svojich členov, aby vrámci svojich 

krajín zistili postoj národnej organizácie a aj jednotlivých klubov  

17. Spojené zasadnutie Chovateľskej komisie, Komisie pre rozhodcov a Výstavnej komisie? 

Záležitosť je stále v plánovaní. Slovensko navrhne organizovanie spoločného zasadnutia v 

roku 2021 na Slovensku, tento návrh podá na stretnutí výstavnej a rozhodcovskej komisie 

v Columbii vo februári 2019. Zasadnutie by mohlo byť trojdňové.  



18. Chovateľská selekcia pre dlhovekosť 

Výborná prezentácia p. Pernilly Monberg z Dánska ohľadne chovu írskych vlkodavov a 

selekcie v chove pre dlhovekosť, dokazovanie na rodokmeňoch, že takáto selekcia 

funguje a dlhovekosť sa ozaj týmto dá podporiť.  

Návrh Francúzska: na dobrovoľnej báze uvádzať v rodokmeňoch, koľko sa daný jedinec 

dožil. 

Návrh na verejné publikovanie tejto výbornej prezentácie.  

19. Umelá inseminácia (prevod vlastníctva peliet a ich uskladnenie) 

Členovia komisie si vymenili množstvo rôznych názorov na to, kto je vlastníkom peliet 

zmrazených uskladnených spermií po prípadnej zmene majiteľa psa. Členovia komisie sa 

pokúsia prísť s návrhom doplnenia chovateľského poriadku FCI v tomto ohľade – bude 

doriešené na budúcom stretnutí. 

20. Hybridné kríženie československého vlčiaka  

Niektoré chovateľské stanice v Taliansku a ich konkrétne jedince boli suspendované po 

tom, ako DNA testovanie potvrdilo kríženie s vlkom.  

Zástupkyňa SK Linda Voláriková odprezentovala krátku históriu plemena a dôvod 

šľachtenia. Strešná organizácia je SKJ, ktoré nemá v úmysle povoliť akékoľvek 

prikríženie, keďže plemeno je stabilné a má širokú chovnú základňu.  

21.  International Partnership for dogs 4th International Dog Health Workshop 

Najbližšie stretnutie tejto skupiny bude organizované v Spojenom kráľovstve, ktoré nie je 

členskou krajinou FCI. Taktiež FCI prestalo finančne podporovať túto organizáciu. 

Delegáti sa jej môžu zúčastniť, ale nie ako oficiálni reprezentanti FCI.  

22. Výmena plemenných databáz medzi členmi FCI. 

Nedávno bolo RKF požiadané o zdieľanie informácií s inými národnými organizáciami o 

zápisoch národne uznaných plemien. V súlade s legislatívou Ruskej federácie sú tieto dáta 

intelektuálnym majetkom RKF. Bolo by jednoduchšie zdieľať informácie, keby toto bolo 

zahrnuté v predpisoch FCI. RKF sa ponúklo zvážiť a formalizovať spôsob výmeny dát, 

ktorý by mal byť zakotvený v predpisoch FCI.  

Na poslednom zasadaní Chovateľskej komisie sa jej členovia zhodli, že väčšina krajín 

tieto informácie voľne posiela (napr. koľko zápisov je z daného plemena v danom roku, 

atď). Otvorená databáza by bola riešením a tiež veľkou pomocou pre chovateľov.  



Niektoré krajiny, najmä severské, majú otvorené databázy aj s prístupom k rodokmeňom 

a zdravotnej dokumentácii. Chovateľ dáva súhlas k zverejneniu, údaje o vlastníctve nie sú 

verejné.  

GDPR čiastočne ovplyvňuje fungovanie otvorených databáz a je na jednotlivých kennel 

cluboch, aby mali súhlas chovateľov.  

23.  Ak bola zrušená chovateľská stanica, kedy je vhodné znovu sprístupniť jej názov pre 

niekoho iného?  

Chovateľská komisia zastáva názor, že už raz použitý názov chovateľskej stanice by 

nemal byť už nikdy sprístupnený.  

24. Pracovné využitie psov. 

Vo veľkej miere sa pôvodné využitie jednotlivých plemien dnes stráca, ale vlohy v 

plemene zostávajú a mali by byť chovom, chovateľskými klubmi a rozhodcami na 

výstavách podporované. Do budúceho stretnutia komisie si pani Maria Cecarelli pripraví 

prezentáciu o plemenách, ktorých využitie sa výrazne zmenilo a aj o tých, u ktorých sa 

naopak vôbec nezmenilo.  

25. Nesprávne postavenie očných zubov 

V poslednej dobe veľmi častý problém u rôznych plemien, prednedávnom sa ešte tak 

často nevyskytoval.  

Janne Orro sľúbila zabezpečiť prezentáciu odborníka na túto tému na budúcom stretnutí 

komisie. 

26.  Dátum a miesto budúceho stretnutia -  

   2019, Tallinn, Estonia 18.05.2019  

   2020, Moskva – pokus o spoločné stretnutie s dvoma ďalšími komisiami 

   2021, Bratislava (???) – pokus o spoločné stretnutie s dvoma ďalšími komisiami 

 

27. Akceptovanie/registrácia výsledkov DNA testu národnými organizáciami.  

Medzinárodný chovateľský poriadok hovorí, že “Ak sa vykonáva testovanie DNA, musí 

byť skontrolovaná identifikácia psa (mikročip alebo tetovanie) a osvedčená veterinárom, 

ktorý odoberá vzorky, rovnako ako pri každom inom zdravotnom protokole; osvedčenie 

výsledku testu z laboratória musí zahŕňať identifikáciu psa.” 

 

Niekde je akceptované aj odobratie vzorky samotným majiteľom alebo chovateľom. 



Chovateľská komisia ale zastáva názor, že by poriadok mal zostať nezmenený a 

potvrdenie identity a odobratie vzorky by malo byť robené veterinárom. 

 

28. Poľsko predstavuje nové národné plemeno – poľský poľovný španiel – prezentácia 

 

29. Farby v rodokmeňoch – prebraté v bode 12. 

 

Koniec stretnutia 

  

 


