
Chovateľský manuál 

Podmienky pre zápis chovnosti do Preukazu pôvodu: 
➢ 2 výstavy ( z  toho jedna klubová ) s  hodnotením výborný-V alebo veľmi dobrý-VD ( na 

uchovnenie postačuje aj známka VD, pričom sa v preukaze pôvodu uvedie pre uchovnenie 
lepšia známka z predložených dvoch výstav


➢ Očné  testy PLL, PRCD – pra, s  výsledkami čistý do druhej generácie daného jedinca, 
alebo prenášač ( v  prípade výsledku prenášač je nutné kryť iba so psom s  čistými 
genetickými výsledkami ) 


➢ Dobrovoľné – potvrdenie o vyšetrení luxácie pately


Poslať poradcovi chovu: 
➢ vyplnenú žiadosť o potvrdení chovnosti

➢ originál Preukazu pôvodu (na zadnej strane riadne vypísaný nový majiteľ psa s celou 

adresou a podpisom posledného vlastníka psa v súlade so  "Zápisným poriadkom  SKJ”)

➢ originál posudky z oboch výstav

➢ kópie očných testov


Po doručení potvrdeného preukazu pôvodu majiteľovi chovného jedinca od poradcu chovu, 
nezabudnúť originál preukazu pôvodu zaslať spolu so žiadosťou na potvrdenie chovnosti na 
UnKK, v prípade chovných sučiek je možné zaslať a zažiadať potvrdenie chovnosti spolu s prvou 
Žiadosťou na zápis  šteniat.


/maximálna doba na vybavenie žiadosti sú dva týždne/


Pred krytím: 
Minimálne dva mesiace pred predpokladaným krytím je potrebné zaslať poradcovi chovu žiadosť 
o vystavenie krycieho povolenia. V prípade,  že nie je dodržaná lehota 2 mesiace, je možné 
požiadať o takzvané  „Zrýchlené pripúšťacie povolenie“ 


Poslať poradcovi chovu: 
➢žiadosť o vystavenie pripúšťacieho povolenia (dostupnom na stránke nášho klubu)

➢kópiu o zaplatení členského poplatku na daný kalendárny rok

➢kópiu o zaplatení za vystavenie pripúšťacieho povolenia

➢kópiu preukazu pôvodu psa aj sučky, na ktorých žiadate krycie povolenie

➢kópiu očných testov PLL, PRCD-pra jedincov, na ktorých pripúšťacie povolenie žiadate, alebo 

testy psov do druhej generácie


/maximálna doba na vybavenie žiadosti sú dva týždne/




Párenie: 
Hlásenie o  uskutočnenom párení posiela majiteľ suky do 10 dní od uskutočneného párenia 
poradcovi chovu poštou, alebo emailom.


Narodenie šteniat: 
Narodenie šteniat je potrebné nahlásiť najneskôr do 8 dní poradcovi chovu emailom  (počet 
šteniat, pohlavie, varietu)


Hlásenie vrhu: 
Najneskôr do dvoch mesiacov veku šteniat je nutné zaslať poradcovi chovu potrebné dokumenty.


Poslať poradcovi chovu: 
➢ vyplnené pripúštacie povolenie s riadne vyplnenými údajmi o použitom psovi a podpisom 

majiteľa psa

➢ vyplnenú prihlášku na zápis šteniat (pozor na vypĺňanie mien šteniat podľa pokynov na 

tlačive) 

➢ formulár o uskutočnenom párení, pokiaľ ste zaslali hlásenie iba emailom


/maximálna doba na vybavenie žiadosti sú dva týždne/
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