Poriadok Slovenského poľovníckeho zväzu o zápise do pomocných kníh pri plemennej knihe psov.
I. Všeobecne
1. Na základe poverenia Slovenskej kynologickej jednoty Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ)
vedie čiastkovú plemennú knihu pre plemená združené v kynologických kluboch zastrešených SPZ.
2. Plemenná kniha SPZ vedie pri plemennej knihe SPZ pomocné knihy, a to knihu všestranných psov,
knihu diviačiarov a knihu brlohárov. Účelom týchto pomocných kníh je evidovať výnimočných
jedincov, ktoré preukázali vysoké kvality, ako sú výborné vlohy, cvičiteľnosť a charakterové
vlastnosti v rámci svojho plemena a ktoré im umožnili tieto tituly získať. Je predpoklad, že
u takýchto jedincov sú tieto ich výborné vlastnosti súčasťou genetickej výbavy a budú svoje vysoké
kvality prenášať aj na svoje potomstvo.
3. Do knihy všestranných psov, diviačiarov a brlohárov je možné zapísať jedince v zapísané
v Slovenskej plemennej knihe psov (SPKP).
II. Kniha všestranných psov
1. Všestranné skúšky sú najvyšším typom skúšok z poľovného výkonu. Na všestranných skúškach sa
musí preukázať vyšší stupeň použiteľnosti psa v poľovníckej praxi. Stavače a malé plemená tu
dokazujú, že sú skupinou plemien psov použiteľnou pre všestrannú prácu na povrchu.
Absolvovaním všestranných skúšok získavajú psy poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej
pernatej a srstnatej zveri a srnčej zveri. Podmienkou pre účasť na všestranných skúškach je úspešné
absolvovanie JSS alebo LSS. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSS, môže požiadať o zápis do
Knihy všestranných psov (U). Z praktického hľadiska by bolo vhodné, aby všestranné skúšky
absolvovalo čo najviac psov.
2. Podmienkou pre zápis do knihy všestranných psov je absolvovanie všestranných skúšok v I., II.
alebo v III. cene na všestranných skúškach organizovaných podľa skúšobných poriadkov platných
na Slovensku (na území SR).
3. Zápis do knihy všestranných psov je vyznačený v preukaze o pôvode psa na prvej strane formou
„Zapísaný v knihe všestranných psov pod číslom U .......“.

III. Kniha diviačiarov
1. Na skúškach duričov možno udeliť psovi, ktorý sa umiestnil v I. cene, titul "diviačiar", Tento titul sa
môže udeliť len vtedy, ak z celého správania sa psa bolo zrejmé, že sa pri hľadaní zameriaval len na
diviačiu zver, dával jej prednosť pred inou zverou, preukázateľne a opakovane s touto zverou počas
celých skúšok intenzívne pracoval. Neberie sa do úvahy kontakt psov s diviačou zverou v diviačích
oplôtkoch. Udelenie titulu musí rozhodca uviesť v rozhodcovskej tabuľke, v prehľade výsledkov
skúšok a v preukaze o pôvode psa v rubrike "poznámky". Na žiadosť majiteľa zapíše SPZ psa do
"Knihy diviačiarov" a zápis uvedie aj na prvej strane preukazu o pôvode.
2. Podmienkou pre zápis do knihy diviačiarov je absolvovanie skúšok duričov na skúškach
organizovaných podľa skúšobných poriadkov platných na Slovensku (na území SR).
3. Titul "diviačiar" sa píše pred menom psa. Zápis do knihy diviačiarov je vyznačený v preukaze
o pôvode psa formou „Zapísaný v knihe diviačiarov pod číslom KD .......“.
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IV. Kniha brlohárov
1. Na skúškach v brlohárení možno udeliť psovi, ktorý získal aspoň v jednom kole I. cenu titul „brlohár“.
Na žiadosť majiteľa zapíše SPZ psa do "Knihy brlohárov" a zápis uvedie aj na prvej strane preukazu
o pôvode.
2. Podmienkou pre zápis do knihy brlohárov je absolvovanie skúšok v brlohárení na skúškach
organizovaných podľa skúšobných poriadkov platných na Slovensku (na území SR).
3. Titul "brlohár" sa uvádza pred menom psa. Zápis do knihy brlohárov je vyznačený v preukaze o
pôvode psa formou „Zapísaný v knihe brlohárov pod číslom KB .......“.
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V. Záverečné ustanovenia
Na základe žiadosti po plnení podmienok Kynologický odbor Slovenského poľovníckeho zväzu
vystaví diplom a vykoná zápis v preukaze o pôvode psa a zapíše daného jedinca do
príslušnej pomocnej knihy.
Tituly všestranný pes, diviačiar a brlohár s číslami zápisov v pomocných knihách pri SPKP sa uvádzajú
v príslušných generáciách u potomstva daného jedinca v preukazoch o pôvode na žiadosť majiteľa
jedinca.
Poplatok za zápis do príslušnej pomocnej plemennej knihy pri SPKP je 10,- €.
U psov, ktorým bol titul všestranný pes, diviačiar alebo brlohár už udelený a sú už v príslušnej
pomocnej knihe zapísané, je možné vystaviť dodatočne diplom za poplatok 8,- €
Schválené Plénom KR SPZ 11.2.2017 a Prezídiom SPZ dňa 28.2.2017
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