
Chovnosť psa / sučky 
 

Uchovniť psíka nie je také zložité ako sa zdá, len to vyžaduje čas a rady ako na to. 

Presné pravidlá a poplatky sú uverejnené v chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS. 
V stručnosti však uverejňujeme postup, krok za krokom, na vysvetlenie. V prípade 

akýchkoľvek otázok kontaktujte poradcu chovu. 
 

Rozhodli sme sa psíka uchovniť prípadne mať šteniatka, čo teraz? 
 

 

Predpokladajme, že psík má 1 rok. Zdravotné vyšetrenia potrebné k bonitácii (RTG DBK a klinické vyšetrenie očí 
vrátane gonioskopie) môže psík absolvovať od 1 roka veku. Bonitáciu môže psík absolvovať najskôr v 15 mesiacoch, 

chovať sa môže až od ukončeného 18 mesiaca veku. POZOR! Žiadosť o krycie povolenie vašej sučky musíte 
poslať najneskôr 1 mesiac pred predpokladaným háraním sučky. 

 

 
 TERMÍN BONITÁCIE a KLUBOVEJ (ŠPECIÁLNEJ) VÝSTAVY 
Zistite si na klubovej webstránke, kedy sa bude konať najbližšia výstava a bonitácia. Môžete napísať e-mail priamo 
poradcovi chovu a požiadať  o tieto informácie. Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy je podmienkou 

bonitácie, takisto ako zdravotné vyšetrenia popísané nižšie – naplánujte si najskôr vyšetrenia, až potom výstavu, 

ak nevystavujete psíka pravidelne, lebo až dobré zdravotné výsledky mu zaručia, že môže ísť na bonitáciu. 
 

 
 ZDRAVOTNÉ VYŠETRENIA – DYSPLÁZIA BEDROVÝCH KĹBOV 
VYHODNOCOVANIE  RTG DBK 
Zmena od 01.11.2021 

 

Vyhotovenie snímkov RTG si môžete dať spraviť u veterinára Vám bližšie k bydlisku. Vyhodnotenie snímkov 
vykonáva MVDr. Laura Šlosárová. Doporučujeme si vybrať zo zoznamu kliník, kde majú skúsenosti s vyhotovením 

snímkov pre oficiálne vyhodnotenie DBK. 
 

Vyhodnocovanie DBK bude vykonávať MVDr. Laura Šlosárová, Žilina. 

 
Postup mailom: 
Snímky a kópiu PP je možné zaslať mailom na samojedks@gmail.com  
Do predmetu je nutné uviesť: 

„Vyhodnotenie DBK – Samojed a meno majiteľa“ 
 
Postup poštou: 
Na adresu „doporučene“ zašlite CD + kópiu PP. 
 

Poplatok za vyhodnotenie je 20,-€.  
 

Adresa: 

MVDr. Laura Šlosárová, Berlínska 4, 010 08 Žilina 
 

 
 ZDRAVOTNÉ VYŠETRENIA – KLINICKÉ VYŠETRENIE OČÍ  
Klinické vyšetrenie očí môžu robiť len certifikovaní veterinári. Kontakty sú nižšie. U veterinára sa treba vopred 

telefonicky objednať.   
 

 
 ABSOLVOVANIE KLUBOVEJ / ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY 
Psíka prihlásite na výstavu SKS. Musí absolvovať výstavu so známkou Výborný alebo veľmi dobrý. Psík musí mať 
minimálne 1 rok a môžeme ho prihlásiť do triedy mladých, otvorenej, medzitriedy, šampiónov, pracovnej.  

 



 PRIHLÁŠKA NA BONITÁCIU 
Ak máte všetko absolvované a viete, že psík je zdravý, pošlete na adresu poradcu chovu poštou 

(doporučene) a v dostatočnom časovom predstihu: 
 Prihlášku na bonitáciu 

 Kópiu Preukazu pôvodu 
 Kópiu vyšetrenia očí 

 Kópiu vyhodnotenia DBK 

 
 

 BONITÁCIA 
Po absolvovaní výstavy sa zvyčajne koná samotná bonitácia, kde sa psík zmeria a komisia opisuje - boduje - jeho 

exteriér a povaha do bonitačnej karty. Po bonitácii dostanete originál bonitačnej karty, originál výsledku RTG DBK 
a výsledky sa zapíšu do originálu PP. Poplatok za bonitáciu sa platí priamo na mieste bonitácie alebo vopred na 

účet SKS. 

 
 

 Preregistrácia chovnej spôsobilosti 
Po úspešnom absolvovaní bonitácie dostanete od poradca chovu tlačivo UKK na preregistráciu chovnej spôsobilosti. 

Taktiež si ju môžete vytlačiť na webe UKK (www.unkk.sk). Toto riadne vypísané tlačivo a originál PP pošlete 

doporučene na adresu UKK. 
 

 
 

KONTAKTY: 
 

Poradca chovu SKS: 

Emília Múdra, Koplotovce 116, 92001 Hlohovec, xsara.samoyed@gmail.com, 0903 277682 
 

 
Klubový veterinár – vyhodnotenie snímkov RTG DBK  

MVDr. Laura Šlosárová 

Berlínska 4 
010 08 Žilina 

samojedks@gmail.com 
0951377855 

 

 
Vyšetrenie očí (vrátane gonioskopie) 

Západné Slovensko 
MVDr. Miroslav Faga,  

Veterinárna klinika, Zavarská 11, 917 00 Trnava 
tel.: 033/5501609 

mobil: 0910 394309 

email: mirofaga@hotmail.com 
 

Východné Slovensko 
Doc. MVDr. Alexandra Trbolová 

Bukovec 265 , 044 20 Bukovec 
Veterinárna ambulancia, Čapajevova 6, 040 11 Košice, 

mobil: 0907 638682 

email: talex@post.sk

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV 
Furmanská 9 

841 03 Bratislava 

www.unkk.sk 
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