Zápisnica zo zasadnutia vedúcich chovov ISHV
dňa 5.9.2017 v Elme vo Švajčiarsku
Predkladá Peter Sladko
Bod 1:
- Winfried Wagner pozdravil 3 nových poradcov chovov (CMKCHB BF, KCHF HF a BF)
- W. Wagner ešte raz zdôraznil, že kluby, ktoré majú štandardy, nezamýšľajú dosiahnuť
dominanciu.
- Príprava vedúcich chovov na zasadnutie vedúcich bola čiastočne zlá, a preto vzniká otázka,
aký zmysel má toto zasadnutie.
- Thomas Schneider (bavorskí horskí farbiari - BHF) a Winfried Wagner (hannoverskí farbiari HF) žiadali konštruktívnu spoluprácu.
Bod 2:
- V roku 2016 predstavoval stav HF 1930 psov, bolo 29 vrhov s celkovým počtom 208 šteniat
(102:106).
V prípade BHF predstavuje stav 3839 psov. Bolo 104 vrhov so 798 šteňatami (393:405).
Bod 3:
- Do Švédska a Talianska boli vyvezené psy z Poľska bez dohody s vedúcimi chovov.
Wojciech Galwas spresnil, že pritom nemohlo ísť o psy z KPPL, ale že tieto psy pochádzajú z
„paralelných chovov FCI“.
Psy nemali známku ISHV.
- Robert Brand (CFCRHB) žiadal od všetkých jednoznačnými slovami lojalitu voči ISHV.
- A. Nyul (USHV) vysvetlil ešte raz podmienky vo východoeurópskych krajinách k pravidlám FCI.
- Všetky členské kluby sa zhodujú na tom, že v rámci ISHV sa chov vykonáva výlučne so psami,
ktoré majú preukázané HD A alebo HD B, aj keď FCI pripúšťa aj HD C.
Bod 4:
- W. Wagner hovoril ešte raz o nevyhnutnosti podľa možnosti jednotného systému známok na
lepšiu transparentnosť a tým na zabezpečenie kvality v rámci ISHV.
- Podľa informácií F. Griessmayera však národné ustanovenia v Rakúsku a aj v Maďarsku
nepripúšťajú jednotný bodovací systém.
- Zo strany USHV existuje podpora pre sprievodný list k tabuľke predkov, aby bolo možné lepšie
prezentovať výkonnostné a zdravotné parametre predkov.
- Jura Skácil vyhlásil, že v Českej republike nie je doteraz potrebné preukázať štvanie pred
nasadením do chovu. CMKCHB však nemôže jednoducho zmeniť skúšobný poriadok však. To
sa môže vykonať len po dohode so štátnym kynologickým zväzom.
-

Bolo dohodnuté, že na výmenu šteniat je potrebné vyplniť dodatočný list k tabuľke predkov
podľa možnosti s čo najviac informáciami, pričom je jasné, že to bude potrebovať určitý čas
na rozbeh.

-

Tento dodatočný list má vždy na tom istom mieste uvádzať zodpovedajúci informácie
k vzhľadu/výkonom, aby bolo možné prečítať a priradiť informáciu nezávisle od jazyka krajiny.

-

Príklad vo forme excelovskej tabuľky je priložený k tejto zápisnici a môže sa
preformátovať/prispôsobiť podľa potrieb konkrétneho klubu a preložiť do jazyka krajiny.
Toto môže byť aj začiatok medzinárodného chovného registra.

Bod 5:
- Smernica na udelenie známky ako náhrada pečiatky ISHV a jej uplatnenie bola prerokovaná
na zasadnutí predsedov a predložená valnému zhromaždeniu na hlasovanie.
Bod 6:
- Thomas Schneider (KBGS) predstavil možnosti na vypracovanie chovného registra ISHV a jeho
možnosti. Všetkým vedúcim chovov poskytne na nahliadnutie systém, ktorý onedlho vyjde
v novom vydaní. Jeho cieľom je zaznamenať do tohto systému podľa možnosti všetkých
bavorských horských farbiarov v stave ISHV prostredníctvom vedúcich chovov, aby bolo
možné zjednodušiť výber chovných psov.
Citát: „Nemám žiadne tajomstvá!“
- Thomas Schneider predložil správu o stretnutí s vedcami Univerzity Bern zo 4.9.2017. Jeho
cieľom je vytvoriť európsku krvnú databázu pre farbiarov na Univerzite Bern, aby bolo možné
podporiť výskum dedičných chorôb a typizáciu psov na dedičné znaky podľa možnosti s čo
najväčším počtom krvných vzoriek.
- Klub Hirschmann uprednostňuje ale Veterinárnu vysokú školu v Hannoveri, pretože tam uložil
v rokoch 2003/2004 asi 220 krvných vzoriek hannoverských farbiarov. V prípade
hannoverských farbiarov ide pritom o veľmi dôležité a zaujímavé krvné vzorky, ktorých sa klub
nemôže vzdať.
V roku 2018 sa nekoná žiadne zasadnutie poradcov chovov!

