CHOVATEĽSKÝ A BONITAČNÝ PORIADOK
SAMOJED KLUB SLOVENSKO (SKS)
Preambula
a/ Tento chovateľský poriadok platí bezprostredne pre všetkých členov SKS, ako aj nečlenov, ktorí
vlastnia chovného jedinca plemena samojed a/alebo odchovávajú vrh, pričom chovať sa smie jedine
s funkčnými a dedične zdravými, povahovo pevnými čistokrvnými psami, ktorí sú zapísaní v plemennej
knihe alebo v pomocnom registri uznávanom ÚKK, SKJ a FCI a ktorí spĺňajú predpoklady stanovené
príslušným členom alebo zmluvným partnerom ÚKK, SKJ a FCI.
b/ Dedične zdravý je pes, ktorý dedične prenáša štandardné znaky, typ plemena a povahu typickú pre
plemeno, ktorý však nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť
funkčné zdravie jeho potomkov. Je snahou SKS aby zabránil preháňaniu plemenných znakov, ktoré by
mohli vo svojom následku nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie psov.
c/ V chove sa nesmú používať psy s vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, a chorobami
a vadami ako sú vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, autoimunitné
ochorenia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsie, kryptorchizmus,
monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa.
d/ Je cieľom chovu v SKS zaznamenávať známe dedičné chyby, ako napríklad DBK, katarakt,
distichiasis alebo PRA, metodicky ich potierať, neustále zaznamenávať ich vývoj v chove v SR a na
základe požiadavky ÚKK, SKJ a/alebo FCI o nich poskytnúť oficiálnu správu.
e/ V spolupráci s kynologickými klubmi, organizáciami, ÚKK a SKJ SKS napomáha rozvoju chovu
čistokrvných plemien psov, pričom jedným z jeho hlavných cieľov je zlepšenie genofondu, zdravia
a povahových vlastností psov pri dodržaní predpisov ÚKK, SKJ a FCI.

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenie, účel a pôsobnosť.
1.1 Chovateľský poriadok slúži pre riadenie a usmerňovanie chovu psov plemena samojed v celej Slovenskej
republike. Chovateľský poriadok vytvára predpoklady pre rozvoj chovu psov plemena samojed v súlade s platným
štandardom plemena samojed schváleného FCI a garantovaného krajinou pôvodu plemena a ich Kynologickou
organizáciou RKF.
1.2 Ustanovenia chovateľského poriadku platia pre všetkých riadnych členov SKS - majiteľov a držiteľov psov
plemena samojed s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom psov plemena
samojed.
1.3 Každý majiteľ a chovateľ plemena samojed je povinný oboznámiť sa s chovateľským poriadkom. Neznalosť
sa neospravedlňuje.
1.4 Kópiu Chovateľského poriadku obdrží každý člen SKS na požiadanie v tlačenej forme, v elektronickej podobe
je k dispozícii na webe SKS.
1.5 Majiteľ a chovateľ chovného psa alebo suky využívanej na chov nie je povinný byť členom SKS, avšak je
povinný dodržiavať tento Chovateľský a bonitačný poriadok.
1.6 Chovateľský servis pre nečlenov poskytuje SKS na základe písomnej žiadosti chovateľa – nečlena, pričom
táto musí obsahovať okrem žiadosti o vystavenie krycieho povolenia aj jeho výslovný súhlas s plným podriadením
sa všetkým poriadkom SKS, ÚKK, SKJ a FCI po celú dobu jednotlivého chovného využitia sučky, pre ktorú bolo
vyžiadané krycie povolenie (tj. od krytia do odberu šteniat od chovateľa do vydania PP šteniat). Uchovnenie psov
a sučiek je možné na základe žiadosti o bonitáciu.

ČLÁNOK 2
Psy plemena samojed - všeobecné pojmy.
2.1 Psy plemena samojed v zmysle tohto poriadku tvoria psy a suky s platným preukazom o pôvode
potvrdzujúcim ich príslušnosť k plemenu samojed, ako aj predchádzajúce generácie predkov, vydaným
plemennou knihou krajiny uznávanou medzinárodnou kynologickou organizáciou - FCI.
2.2 Pod pojmom pes alebo sučka sa rozumie jedinec plemena zapísaný v plemennej knihe krajiny uznávanej FCI.

ČLÁNOK 3
Chovateľ, majiteľ, držiteľ chovného jedinca.
3.1 Právne vzťahy vychádzajúce z vlastníctva alebo držby psa alebo sučky sa riadia ustanoveniami občianskeho
zákonníka a iných všeobecných právnych predpisov.
3.2 Ďalšie pojmy vzťahy stanovuje chovateľský a zápisný poriadok ÚKK, SKJ a FCI.
3.3 Chovateľ v zmysle tohto poriadku je osoba, alebo organizácia, ktorá v dobe krytia a vrhu chovnej sučky je jej
vlastníkom alebo držiteľom, má chránený názov chovateľskej stanice a absolvoval prednášku chovateľského
minima SKS.

3.4 Majiteľom chovného psa alebo sučky je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného
na plemennej knihe alebo ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď majiteľ, alebo ten, kto je majiteľom
chovného psa splnomocnený používať tohto psa ku krytiu súk.
3.5 V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s príslušnými
orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí.
3.6 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s chovateľskou etikou a bude považovaná za vážne
porušovanie tohto chovateľského poriadku.
3.7. Chovanie a držba psov v zlých nevyhovujúcich podmienkach v rozpore s etickým kódexom chovu a držania
psov bude považovaná za vážne porušovanie tohto chovateľského poriadku.
3.8 Komerčný predaj šteniat pomocou výkupov, internetových aukcií, predaj šteniat na výstavách, pretekoch
a iných kynologických a spoločenských akciách bude považovaný za vážne porušovanie tohto chovateľského
poriadku.

ČLÁNOK 4
Členské poplatky a účelové poplatky.
4.1 Členovia SKS sú povinný zaplatiť ročný členský príspevok vo výške 20,- €, za nasledujúci kalendárny rok
v termínoch a spôsobom stanoveným v Klubovom spravodaji, postup prijatia za člena špecifikujú Stanovy SKS.
4.2 Účelové poplatky za úkony chovateľskej činnosti sú stanovené podľa cenníka v Prílohe 1 tohto chovateľského a
bonitačného poriadku.
4.3. Chovateľ člen aj nečlen SKS hradí poradcovi chovu náklady spojené s kontrolou vrhu, podľa Zákona o
cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z.

ČLÁNOK 5
Poradca chovu.
5.1 Poradca chovu (ďalej len PCh) je po odbornej aj morálnej stránke zárukou správneho riadenia a usmerňovania
chovu. PCh spracováva a archivuje všetku chovateľskú dokumentáciu, ako kópie PP, karty chovných jedincov,
bonitačné karty a pod. Vystavuje a archivuje pripúšťacie povolenia.
5.2. PCh podáva návrhy na vyradenie nezodpovedajúcich jedincov. Pomáha po odbornej stránke usporiadateľom
bonitácie, vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti jedincov jednotlivých vrhov,
potvrdzuje prihlášky k zápisu šteniat.
5.3 PCh zároveň poskytuje praktické rady chovateľom a majiteľom samojedov, zvlášť začínajúcim chovateľom.
Upozorňuje preukázateľne chovateľov na spôsob odstránenia závad, ktoré zistil na šteňatách, sučke alebo
ustajnení vrhu (tlačivo: Správa o kontrole vrhu – jednu kópiu obdrží chovateľ, jednu archív PCh).
5.4 PCh je povinný na najbližšej schôdzi výboru SKS nahlásiť výboru klubu zistenie všetkých priestupkov a
nedostatkov, ktorých sa dopustil chovateľ voči chovateľskému poriadku a ktoré zistil pri kontrole vrhu. Zároveň
môže podať návrh na nápravu zistených priestupkov a nedostatkov, prípadne podať návrh na začatie
disciplinárneho konania.

ČLÁNOK 6
Označovanie šteniat.
6.1 Označovanie šteniat pre zápis v Plemennej Knihe ÚKK sa od 1.1.2012 prevádza čipovaním.
6.2 Čipovanie šteniat vykonáva veterinárny lekár.
6.3 Čipovanie sa prevádza na náklady chovateľa.
6.4 Registračné čísla PP určuje plemenná kniha na základe žiadosti chovateľa.
6.5 Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene na adresu plemennej knihy do veku najneskôr 9
týždňov šteniat – po ich začipovaní.
6.6 Čipovanie sa prevádza v 7. – 8. týždni veku šteniat.

ČLÁNOK 7
Chov.
7.1 Chovom sa podľa tohto poriadku rozumie cieľavedomá plemenitba chovných jedincov plemena samojed.
Chov je riadený a usmerňovaný SKS prostredníctvom poradcu chovu.
7.2 Chov je cieľavedomá plemenitba, na ktorú možno použiť iba chovných jedincov s preukázateľným pôvodom,

spĺňajúcim podmienky pre chov stanovené týmto chovateľským poriadkom.
7.3 Podľa tohto poriadku rozoznávame nasledujúce druhy chovu:
7.3.1 Riadený chov:
· úspešné absolvovanie bonitácie
· výstavne ocenenie - absolvovanie špeciálnej alebo klubovej výstavy s ohodnotením výborný alebo veľmi dobrý
· dosiahnutie predpísanej vekovej hranice - u psov 15 a u súk 18 mesiacov veku
· čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode
7.3.2 Výberový chov:
· ako 7.3.1
· prináleží chovateľskej stanici, z ktorej aspoň dvaja odchovaní jedinci dosiahli titul „ šampión krásy“ niektorej
z členských krajín FCI.
7.4 V prípade, že by spojenie chovných jedincov, ktoré navrhuje chovateľ mohlo vážne ohroziť chov a jeho ciele,
je povinnosťou poradcu chovu na túto skutočnosť dôrazne chovateľa upozorniť a poskytnúť mu poradenstvo
v tejto veci.
7.5. Prednáška “Chovateľské minimum” – je organizovaná SKS, pre chovateľov, začínajúcich chovateľov a
všetkých záujemcov – členov SKS o prednášku. Upravuje ju interný predpis o Chovateľskom minime.

ČLÁNOK 8
Chovní jedinci.
8.1 Chovný pes a chovná suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky zaradenia do chovu.
8.2 Podmienky pre zaradenie psa alebo sučky do chovu (podrobne špecifikované v článku 12 Bonitácia):
a/ Čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou FCI.
b/ Úspešné absolvovanie bonitácie od veku 15 mesiacov psa i suky.
c/ Úspešné absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy SKS
d/ Dosiahnutie predpísanej vekovej hranice,
e/ RTG DBK s výsledkom 0/0, 0/1, 1/0, 1/1, pokiaľ výbor nestanoví inak.
RTG DBK s výsledkom 0/2, 1/2, 2/2, 2/1, 2/0 je povolené, ale druhý jedinec chovného páru, musí mať
vyhodnotenie DBK 0/0. Je na etike každého chovateľa zaradenie jedinca s “2” kĺbom do chovu.
Člen – riadny sa musí riadiť predpisom, že psy zapísané v SPKP knihách musia mať vyhodnotenie DBK – FCI
stupnicou. Pri Opakovanej bonitácii tzv. dovozom už chovného jedinca z inej krajiny, je možné uznať
vyhodnotenie podľa stupnice Kennel clubu, prípadne OFA.
f/ klinické vyšetrenie očí vrátane gonioskopie s výsledkom „čisté“/clear,
 s výnimkou dystichiasis, avšak s podmienkou že iba jeden z chovného páru môže mať disatichiasis,
 s výsledkom goniodysplázie UNEFECTED / MILD / MODERATE avšak s podmienkou, že iba jeden z
chovného páru môže mať výsledok MILD / MODERATE
 pri výskyte CD - korneálna dystrofia sa musí opakovať vyšetrenie po 1 roku,
 klinické vyšetrenie očí je nutné obnoviť každé 2 roky, pokiaľ je jedinec využívaný v chove
 ak bol pes alebo sučka vo veku po dosiahnutí 8 rokov pred týmto dátumom už 3-krát klinicky vyšetrený
s negatívnym výsledkom, nemusí ďalšie vyšetrenie očí absolvovať.
g/ Neprítomnosť zubov P1 a M3 je u psa vedecky dokázaná ako variabilita a nie je známa dedičná vlastnosť,
teda sa nemá považovať za vylučujúcu vadu. Toleruje sa iba strata dvoch P1, alebo dvoch M3, alebo ich
kombinácia.
8.3 Zaradenie do chovu podľa špecifických podmienok Klubu potvrdzuje bonitačná komisia do bonitačnej karty a
do PP slovom - chovný. Na základe toho plemenná kniha ÚKK registruje chovných jedincov.
8.4 Z chovu sa vylučujú:
a/ psy alebo sučky v odchovoch ktorých sa často a preukázateľne vyskytujú hrubé exteriérové a povahové vady,
ako atypičnosť, kryptorchizmus, hluchota, nezodpovedajúce RTG a pod. Všetky vylučujúce vady
a ich hodnotu k štandardu stanovuje Bonitačný kód SKS.
b/ suky v deň dovŕšenia 8. roku veku (doba krytia).
8.5 Pes má neobmedzenú chovnosť.
8.6 Do chovu sa nesmú zaradiť psy a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na odstránenie, alebo zakrytie
nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady.
8.7 Chovateľ môže v odôvodnených prípadoch požiadať výbor písomnou formou o skúšobný vrh, ako aj o
predĺženie chovnosti sučky o 1 rok. Výbor si môže od chovateľa vyžiadať doplňujúce informácie a odborné
posudky o týchto jedincoch. Je v kompetencii výboru rozhodnúť v tejto otázke. Špecifické podmienky takéhoto
krytia, ako aj monitoringu šteniat z takéhoto vrhu musí stanoviť a schváliť výbor SKS.
8.8 Poradca chovu môže v odôvodnených prípadoch navrhnúť tzv. podmienečné uchovnenie, teda uchovnenie
sučky alebo psa na 1 skúšobný vrh. Je v kompetencii výboru rozhodnúť v tejto otázke. Špecifické podmienky
takéhoto krytia ako aj monitoringu šteniat z takéhoto vrhu musí stanoviť a schváliť výbor SKS.

ČLÁNOK 9
Pripúšťacie povolenie.
9.1 Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje poradca chovu. O pripúšťacie
povolenie musí chovateľ požiadať doporučeným listom poradcu chovu, najmenej jeden mesiac pred očakávaným
háraním sučky. K žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky a navrhovaného psa / meno a
chovateľská stanica, dátum narodenia, číslo zápisu, meno a názov chovateľskej stanice rodičov, celá adresa
majiteľa vrátane PSČ/ a pripojí kópie PP a bonitačných kariet sučky aj psa.
9.2 PCh je povinný prediskutovať s chovateľom plánovaných rodičov vrhu a upozorniť ho preukázateľným
spôsobom o možných rizikách, ak existujú (tlačivo Vyjadrenie ku kryciemu povoleniu / Dodatok ku kryciemu
povoleniu – jednu kópiu obdrží chovateľ, jednu archív PCh).
9.3 Ak nezostala sučka kotná, je povinný chovateľ oznámiť túto skutočnosť majiteľovi krycieho psa a poradcovi
chovu najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu.
9.5 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené i v prípade, že obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi.
9.6 Bez pripúšťacieho povolenia, vystaveného poradcom chovu sa párenie nemôže uskutočniť.

9.7 Poradca chovu je povinný pred vystavením pripúšťacieho povolenia kontrolovať záznamy o splnení
podmienok chovnosti v preukaze pôvodu chovného jedinca. Platí to rovnako ako u chovných súk, tak i krycích
psov.
9.8 Pri nesplnení niektorej z podmienok chovnosti, požadovaných v bode článku 7 Chovateľského poriadku pre
riadený a výberový chov, nemôže byť pripúšťacie povolenie vystavené.
9.9 Poradca chovu môže v odôvodnenom prípade navrhnúť výboru SKS povoliť tzv. skúšobný vrh. Podmienky
upravuje Článok 8.6 tohto Chovateľského a bonitačného poriadku.
9.10 Vydanie krycieho povolenia je podmienené splnením týchto podmienok: chovateľ musí mať preukázateľne
aspoň dvoch záujemcov o šteniatko, pričom je dôrazne doporučené, aby mal chovateľ funkčné webové stránky a
inzerciu vo všetkých možných médiách na podporu predaja svojich odchovov.
9.11 Za predaj svojich odchovov a nájdenie vhodných domovov v rámci dodržania Etického kódexu a Stanov
a predpisov SKS je zodpovedný chovateľ. Chovateľ môže požiadať výbor SKS o pomoc s predajom odchovov. V
tom prípade je výbor SKS povinný mu pomôcť. Nájdenie vhodných domovov je konzultované a schválené
chovateľom. Ak však chovateľ požiada SKS o pomoc s predajom šteniatok, zrieka sa tým práva na určenie sumy,
za ktorú budú šteniatka predané.
9.12 V prípade odchovov samotného poradcu chovu vystavuje pripúšťacie povolenie predseda SKS, alebo ním
písomne poverený člen výboru alebo KRK.

ČLÁNOK 10
Krytie.
10.1 Ku krytiu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú
ustanoveniu článku 8. tohto Chovateľského a bonitačného poriadku a na základe platného pripúšťacieho
povolenia.
10.2 Krytie jednej sučky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné.
10.3 Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Musí byť prevedené odborným veterinárnym
lekárom, ktorý o tom prevedie záznam do pripúšťacieho povolenia. Inseminácia sa nesmie prevádzať u sučky,
ktorá ešte nebola nakrytá a následne neporodila prirodzeným spôsobom.
10.4 Ak majiteľ chovnej sučky požaduje opakované krytie v priebehu jedného hárania sučky, je majiteľ krycieho
psa povinný jeho opakované spojenie umožniť.
10.5 Počet krytí u krycích psov nie je v priebehu roka obmedzený.
10.6 Párenie sučky je povolené len raz v priebehu 12 mesiacov roka v kalendárnom roku. Chovná sučka môže
mať v priebehu kalendárneho roka len jeden vrh.
10.7 Sučka môže mať za život len 5 vrhov.
10.8 Krytie zahraničnými plemenníkmi, ktorí sú v príslušnom štáte zaradení do chovu prebieha rovnako, ako
krytie našimi plemenníkmi. Pokiaľ sú s niektorými štátmi uzatvorené dohody o krytí, musia byť dodržiavané.

ČLÁNOK 11
Vrh.
11.1 Chovateľ je povinný do 5 dní po pôrode suky nahlásiť túto skutočnosť poradcovi chovu, ktorý bude
prevádzať kontrolu vrhu z hľadiska dodržiavania ustanovenia tohto Chovateľského a bonitačného poriadku.
11.2 Chovateľ je tiež povinný do 5 dní po pôrode suky nahlásiť narodenie šteniat majiteľovi krycieho psa, s
uvedením počtu narodených šteniat a ich pohlavím.
11.3 Zásadne sa vyžaduje jedna kontrola vrhu do veku 8 týždňov šteniat.
11.4 Keď poradca chovu nemôže z vážnych dôvodov vykonať kontrolu vrhu, písomne je povinný splnomocniť
kompetentnú osobu, ktorá v jeho mene kontrolu vrhu vykoná.
11.5 Pri kontrole vrhu potvrdí poradca chovu chovateľovi prihlášku k zápisu šteniat v plemennej knihe. Chovateľ
je povinný si nechať zaregistrovať vrh najneskôr do veku 2 mesiacov šteniat. Vrh sa musí zaregistrovať naraz
celý, dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.
11.6 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, poplatky za čipovanie a úkony plemennej knihy hradí chovateľ.
11.7 Chovateľ je povinný starať sa o suku v čase brezosti a dojčenia, ako aj o celý vrh šteniat tak, aby bol
zaistený ich správny vývoj a zdravie.
11.8 V čase odovzdania šteniat majiteľom, šteniatka musia byť minimálne vo veku 8 týždňov, musia byť
schopné samostatne prijímať potravu, odčervené a zaočkované. Ich dobrý výživový a zdravotný stav musí byť
potvrdený veterinárom v očkovacom preukaze.
11.9 Cena šteniat patrí do kategorizácie voľnej tvorby cien. Pri jej určovaní je nutné prihliadnuť ku kvalite
rodičovského páru a kategóriu chovu. Súčasťou ceny šteniatka je jeho preukaz o pôvode a očkovací preukaz.
11.10 Kontrolu vrhu u samotného PCH uskutoční predseda SKS alebo ním písomne poverený člen výboru alebo
KRK.
11.11 Výsledkom kontroly vrhu je tlačivo Žiadosť o zápis vrhu, ktoré zašle chovateľ na PK ÚKK . PCh upozorňuje
pri kontrole vrhu chovateľa na spôsob odstránenia závad, ktoré zistil na šteňatách, sučke alebo ustajnení vrhu
(tlačivo: Správa o kontrole vrhu – jednu kópiu obdrží chovateľ, jednu archív PCh).

ČLÁNOK 12
Bonitácia.
12.1. Bonitácia je akcia poriadaná SKS. Cieľom bonitácie je získanie poznatkov o exteriérových a
povahových vlastnostiach predvedených psov, ich nedostatkoch a vadách v porovnaní so štandardom
plemena.
12.2 Posudzovanie psov na bonitáciách môže vykonávať rozhodca s potrebnou kvalifikáciou, delegovaný
prostredníctvom SKJ. Bonitačnú komisiu, ktorá je najmenej trojčlenná, tvorí delegovaný rozhodca, poradca chovu
a člen výboru.

12.3 Všetci členovia komisie po celú dobu hodnotia psa, spolupracujú a stanovujú hodnotenie a rozhodujú o
zaradení psa do chovu. Hodnotenie exteriéru a povahy pomocou bonitačných kódov zapíšu do bonitačnej
karty, označí sa vyjadrenie, či jedinec splnil alebo nesplnil podmienky chovnosti.
12.4 V prípade, že má jedinec splnené všetky podmienky chovnosti môže dostať vyjadrenie chovný/chovná. V
prípade vady vyraďujúcej z chovu sa uvedie presný dôvod a vyjadrenie nechovný/nechovná. Výsledok
bonitácie sa potvrdí podpismi všetkých členov a pečiatkou SKS.
12.5 Úspešné absolvovanie bonitácie je podmienkou pre zaradenie psa alebo suky do chovu.
Bonitácie sa môžu zúčastniť iba zdravé jedince. Bonitácie sa môžu zúčastniť iba jedince, ktoré boli na
bonitáciu riadne prihlásené (prihláška na bonitáciu, kópia PP, originály vyšetrení RTG DBK a očí). Bonitácia sa
vykonáva
raz za život zvieraťa. Výsledok bonitácie a rozhodnutie o chovnosti jedinca je neodvolateľne platné.
12.6 Pes/sučka musí splniť tieto podmienky:
12.6.1 minimálny vek psa/suky 15 mesiacov, s dodržaním zásady, že sučka môže byť nakrytá až od veku
18 mesiacov. Musí mať ukončený vek 18 mesiacov, teda najskôr sa môže kryť v deň, kedy jedinec dovŕši 18
mesiacov.
12.6.2 zdravotné výsledky podľa článku 8 tohto chovateľského a bonitačného poriadku
Vyšetrenie očí od certifikovaného veterinára nesmie byť staršie ako 2 roky.
Doporučené je aj certifikované genetické vyšetrenie na XL-PRA (Bonitácia typu A).
12.6.3 absolvovanie Klubovej alebo Špeciálnej výstavy s ocenením Výborný alebo Veľmi dobrý v triede
mladých, strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov. A to najskôr po dovŕšení 12 mesiacov, teda v
deň konania výstavy musí mať minimálne 12 mesiacov.
12.6.4 veterinárne osvedčenie, ktoré nemôže byť staršie ako tri dni, potvrdzujúce očkovanie proti
besnote, psinke, parvoviróze a infekčnému zápalu pečene, že zviera je zdravé a v mieste bydliska sa
nevyskytuje prenosná nákaza
12.6.5 originál PP psa so zapísaným výstavným ocenením a výsledkom vyšetrenia RTG DBK
12.6.6 zaplatenie bonitačného poplatku.
12.7 SKS rozoznáva bonitáciu:
12.7.1 riadnu, stanovenú 2 krát ročne popri Klubovej a Špeciálnej výstave,
12.7.2 mimoriadnu, konanú mimo termínov stanovených SKS, o ktorú môže chovateľ požiadať výbor SKS
formou písomnej žiadosti. V prípade mimoriadnej bonitácie hradí chovateľ všetky náklady spojené s jej
zabezpečením.
12.7.3 opakovanú, kedy sa jedná o jedinca už zbonitovaného v inej krajine uznávanej FCI. SKS uznáva
výsledky takejto bonitácie, jedinec však musí spĺňať body 12.6.1 až 12.6.6 a následne musí byť predvedený na
bonitácii, kde predloží bonitačnú kartu, výsledky RTG DBK, vyšetrenia očí a originál PP.
12.8 Po úspešnej bonitácii je chovateľ povinný odoslať originál PP, kópiu PP, kópiu bonitačnej karty spolu so
žiadosťou o preregistráciu chovného jedinca na adresu ÚKK (žiadosť a podrobné informácie na www.unkk.sk
).

ČLÁNOK 13
Tlačivá.
SKS a plemenná kniha ÚKK vyžadujú k formálnemu zastrešeniu chovu samojedov v SR nasledujúce
tlačivá. (vzory tlačív SKS na webe SKS)
13.1 Prihláška na bonitáciu – vyplní majiteľ a odošle doporučene na adresu PCh najneskôr mesiac
pred plánovanou bonitáciou, pripojí výsledok DBK, klinického vyšetrenia očí a kópiu PP.
13.2 Výsledky vyšetrenia DBK – vyplní veterinár a odošle spolu so snímkom na adresu poradcu chovu, alebo
klubového veterinára.
13.3 Výsledky klinického vyšetrenia očí a XL-PRA vydávajú certifikovaní veterinári a laboratóriá
13.2 Žiadosť o krycie povolenie (SKS) – pošle chovateľ na adresu poradcu chovu v dostatočnom predstihu pred
predpokladaným háraním sučky (najneskôr 1 mesiac pred odhadovaným háraním sučky) spolu s požadovanou
dokumentáciou (kópie PP, bonitačných kariet, výsledkov DBK/HD, vyšetrenia očí, XL-PRA (bonitácia A) otca aj
matky vrhu) a uhradí poplatok na účet klubu. Poradca chovu má na vystavenie krycieho povolenia 30 dní od
obdržania kompletnej žiadosti a zaplatenia poplatku na účet SKS. Poradca chovu má na vystavenie expresného
krycieho povolenia 7 dní od obdržania kompletnej žiadosti a zaplatenia poplatku na účet SKS.
13.3 Krycie povolenie (ÚKK) – vystaví chovateľovi poradca chovu na základe kompletne vyplnenej Žiadosti
o pripúšťacie povolenie a pošle mu ho na jeho adresu. Toto povolenie si chovateľ ponecháva u seba, dáva ho
podpísať majiteľovi krycieho psa v deň krytia a predloží ho poradcovi chovu pri kontrole vrhu, následne vyplní
Žiadosť o zápis šteniat a odošle obidva originály na adresu ÚKK spolu s kópiami PP, bonitačných
kariet, výsledkov DBK/HD, vyšetrenia očí, XL-PRA a diplomami (pre zápis titulov do PP šteniat). Ak idú
šteniatka na export, chovateľ musí vyplniť žiadosť o vystavenie Exportných PP (žiadosť a podrobné
informácie na www.unkk.sk ).
13.4 Vyjadrenie ku kryciemu povoleniu / dodatok ku kryciemu povoleniu (SKS) - vystaví chovateľovi poradca
chovu na základe chovateľom zvolených chovných párov a pošle mu ho na jeho adresu. Jednu kópiu
chovateľ podpíše a pošle poradcovi chovu ešte pred plánovaným krytím.
13.5 Žiadosť o zápis vrhu do PK ÚKK , Kontrola vrhu (ÚKK) – popis v Článku 13, bod 13.3
13.6 Správa o kontrole vrhu (SKS) – vystaví ho poradca chovu pri kontrole vrhu, upozorňuje chovateľa na
spôsob odstránenia závad, ktoré zistil na šteňatách, sučke alebo ustajnení vrhu - jeden originál si ponechá
chovateľ
a jeden sa archivuje u poradcu chovu.
13.7 Databáza majiteľov šteniat (SKS) – vyplní chovateľ po umiestnení šteniatok do nových domovov a odošle na
adresu poradcu chovu.
13.8. Preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov. Tento typ PP je možné
požiadať chovateľom alebo poradcom chovu pre neštandardné jedince s vážnymi anatomickými, alebo
morfologickými nedostatkami. Jedincovi, ktorému bol vystavený takýto preukaz pôvodu, nie je možné vystaviť
Exportný preukaz, a tiež nebudú prijaté na žiadnu výstavu.

ČLÁNOK 14
Záverečné ustanovenia.
14.1 Tento Chovateľský a bonitačný poriadok bol schválený na zakladajúcej členskej schôdzi 21.10.2006 v
Ružinej a nadobúda platnosť dňom jeho schválenia prvou členskou schôdzou 4.11.2006. Bol upravený
a schválený VČS dňa 27.1.2011 v Trenčíne, VČS 12.5.2012 v Skalici, VČS 27.04.2014, VČS 03.05.2015
VČS 01.05.2016, VČS 31.8.2018 v Skalici a týmto dňom nadobúda platnosť.
14.2 Akýkoľvek priestupok voči Chovateľskému a bonitačnému poriadku môže viesť k začatiu disciplinárneho
konania voči chovateľovi.
14.3. Všetko tu neupravené upravujú Stanovy SKS, Stanovy, predpisy a nariadenia Únie Kynologických Klubov
(ÚKK), Slovenskej Kynologickej Jednoty (SKJ) a Féderation Cynologique Internationale (FCI), takže aj akýkoľvek
priestupok voči týmto všeobecne platným predpisom môže viesť k začatiu disciplinárneho konania voči
chovateľovi.

PRÍLOHA 1
Účelové poplatky za úkony chovateľskej činnosti sú stanovené:

Poplatok pre členov SKS
30,-€
50,-€
15,-€
15,-€

Poplatok pre nečlenov SKS
60,-€
100,-€
30,-€
30,-€

Kontrola vrhu

30,-€

40,-€

Krycie povolenie
Expresné krycie povolenie do 7 dní
Expresné krycie povolenie do 7 dní
po nakrytí sučky
Expresné krycie povolenie do 7 dní
po nakrytí sučky – opakované
(u toho istého chovateľa)
Expresné krycie povolenie po
potvrdení kotnosti *1
Expresné krycie povolenie po
potvrdení kotnosti - opakované*2
(u toho istého chovateľa)

5,-€
20,-€
100,-€

10,-€
40,-€
200,-€

200,-€

400,-€

200,-€

400,-€

250,-€
+ 20,-€ za každé narodené šteňa

500,-€
+ 20,-€ za každé narodené šteňa

Bonitácia
Mimoriadna bonitácia
Opakovaná bonitácia
Vyhodnotenie RTG DBK

Vydanie expresných povolení je podmienené – chovnosti jedincov. Jedinci musia byť chovný.
V prípade krytia neuchovneným jedincom, bude poradca chovu ako aj SKS postupovať v súlade so Stanovami
SKS, a predpismi.
*1 – V tomto bode, v prípade že majiteľ, alebo rodinný príslušníci vlastnia len 1 psa – nebudú vykonané genetické
testy. V prípade 2-a viac psov (samcov), bude nutnosť preukázania pre zápis do plemennej knihy genetickými
testami.
Právnu zodpovednosť nesie vždy chovateľ.
*2 – V tomto bode, sú genetické testy bez ohľadu na to, koľko psov vlastní chovateľ alebo jeho rodinný príslušníci.
Opakované – myslené nakrytie neplánovane tej istej sučky u toho istého chovateľa druhý krát.

