
Správa poradcov chovu za rok 2009 

Kólia dlhosrstá 
Počet uchovnených jedincov: 

8 psov 8 sučiek 

Celkový počet vydaných krycích 

listov: 11 

Počet vrhov: 
4 

Počet nakrytých sučiek: 6  Počet nezabreznutých sučiek: 2 Počet nakrytých s pôrodom v r.2010: 1 

Počet použitých krycích psov 
4 

Počet zapísaných šteniat: 
celkovo 19 (11p/8s) zlatých 9 (6p/3s) tricolor 3 (2p/1s) blue-merle 7 (3p/ 4s) 

Kólia krátkosrstá 
Počet uchovnených jedincov: 

 3 psy 5 sučiek 

Celkový počet vydaných krycích 

listov: 1 

Počet vrhov: 
1 

Počet nakrytých sučiek: 1  Počet nezabreznutých sučiek: 0 Počet nakrytých s pôrodom v r.2010: 0 

Počet použitých krycích psov 
1 

Počet zapísaných šteniat: 
celkovo 8 (5p/3s) zlatých 6 (4p/2s) tricolor 2 (1p/1s) blue-merle 0 (0p/ 0s) 

Šeltia 
Počet uchovnených jedincov: 

3 psov 3 sučiek 

Celkový počet vydaných krycích 

listov: 12 (+1 žiadosť zamietnutá) 

Počet vrhov: 
8 

Počet nakrytých sučiek: 12  Počet nezabreznutých sučiek: 2 Počet nakrytých s pôrodom v r.2010: 0 

Počet použitých krycích psov 
8 

Počet zapísaných šteniat: 
celkovo 32 (13p/19s) zlatých 19 (7p/12s) tricolor 9 (4p/5s) blue-merle 4 (1p/ 3s) 

 
V roku 2009 boli do hlavnej plemennej knihy SHPK zapísané 4 vrhy DK, 1 vrh KK a 8 vrhov 

šeltií.  Bolo vydaných 11 krycích listov pre plemeno DK, 1KL pre plemeno KK a 12 KL pre plemeno 
šeltia.  V jednom prípade nebol krycí list vydaný z dôvodu nedodržania Chovateľského poriadku.  
Podrobnejšie informácie o vrhoch a vydaných KL sa nachádzajú v tabuľke a na stránke klubu 
www.koliaklub.sk/html/chov.html 

Čo sa týka počtu uchovnených jedincov, po viacerých rokoch došlo k výraznému oživeniu 
chovnej základne u plemien kólia dlhosrstá a krátkosrstá (tu hlavne aj z domácich odchovov). Na 
základe chovateľského poriadku boli u DK viaceré sučky kvôli dosiahnutému  veku vyradené z chovu. 
Došlo však k posilneniu mladými psami, čo bolo hlavne u dlhosrstých kólií už nevyhnutnosťou. 
Prísľubom do budúceho obdobia je opäť vysoký počet importov. Potešujúci je aj prelomový nárast 
v počte vyšetrených jedincov u DK a KK na DBK a očné anomálie.  
 
 
V Nitre, 10.1.2010  MVDr. Stanislava Zubrická 
(Spracované na základe podkladov od J. Semianovej, J. Čavajdovej a V. Puskajlerovej)  
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