Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10 Bratislava

Smernica
Slovenského poľovníckeho zväzu k zápisom doplňujúcich údajov u predkov v preukaze
o pôvode psa.
(príloha č. 1 k Zápisnému poriadku)

Táto smernica dopĺňa podmienky stanovené Zápisným poriadkom SKJ a Chovateľským
poriadkom SPZ v rámci čiastkovej Plemennej knihy vedenej SPZ, a to v časti predkov od prvej do
štvrtej generácie.
Preukaz o pôvode psa – listina vydaná plemennou knihou, dokladujúca pôvod príslušného jedinca
- psa. Zapisujú sa do nej základné údaje o príslušnom psovi, jeho majiteľovi a chovateľovi. V
preukaze o pôvode je uvedené číslo zápisu, meno psa, chovateľská stanica, nezameniteľné
identifikačné údaje psa (číslo mikročipu), štyri generácie predkov aj so základnými údajmi o nich.
Zároveň obsahuje miesto na zápis výsledkov výstav, skúšok, zvodu mladých, bonitácie,
veterinárnych a iných úradných záznamov o psovi, ktorému je preukaz pôvodu vydaný.
Preukaz o pôvode psa je matričný doklad, ktorý potvrdzuje pôvod jedinca a nemá slúžiť ako súbor
výstavných ocenení, výsledkov zdravotných vyšetrení a absolvovaných skúšok predkov. Tieto
údaje je možné zapisovať len v rámci možností, ktoré systém vedenia plemennej knihy a priestor v
preukaze pôvodu psa umožňujú.
Na základe vyššie uvedeného

1. generácia predkov obsahuje:
- meno psa a názov chovateľskej stanice
- skratku plemennej knihy a číslo zápisu (vrátane čísiel zahraničných plemenných kníh)
- farbu jedinca v slovenskom jazyku (v prípade ak je známa)
Nad menom jedinca sa uvádzajú:
- oficiálne tituly FCI (medzinárodný šampionát, svetové a sekčné tituly)
- Najvyššie dosiahnuté výstavné čakateľstvá, tituly a šampionáty (šampionáty získané vo veku nad
9 mesiacov veku psa)
- Za najvyššie tituly sú považované : Interšampión, Národný šampión, Klubový šampión, Svetový a
Európsky víťaz, CACIB, BIS, BIG, BOB, Národný víťaz, Klubový víťaz, Víťaz špeciálnej výstavy,
čakateľstvá šampionátov. Po získaní titul šampióna sa už neuvádzajú čakateľstvá a rezervné
čakateľstvá, ktoré boli potrebné k získaniu tohto šampionátu.
Pod menom jedinca sa uvádzajú:
- najvyššia dosiahnutá známka na výstave (výborný / veľmi dobrý). V prípade ak je nad menom
uvedené výstavné čakateľstvo alebo šampionát, známka pod menom sa už neudáva.
- dosiahnuté pracovné skúšky. V prípade, ak je skúška zložená z viacerých skúšok, zapisuje sa
každá skúška samostatne. V prípade absolvovania viacerých typov skúšok rovnakého typu,
zapisuje sa najvyššie získané ocenenie. Uvádzajú sa len absolvované skúšky podľa národného,
alebo FCI medzinárodného skúšobného poriadku.
- Zdravotné vyšetrenia HD a ED, prípadne ďalšie navrhnuté príslušným klubom a schválené P KR
SPZ.
- bonitačný kód

2. generácia predkov obsahuje:
- meno psa a názov chovateľskej stanice
- skratku plemennej knihy a číslo zápisu
- farbu jedinca v slovenskom jazyku (v prípade ak je známa)
- bonitačný kód
Nad menom jedinca sa uvádzajú:
- oficiálne tituly FCI (medzinárodný šampionát, svetové a sekčné tituly)
- najvyššie dosiahnuté výstavné čakateľstvá, tituly a šampionáty, čakateľstvá sa uvádzajú len
v prípade, ak ešte nie je potvrdený šampionát.
Pod menom jedinca sa uvádzajú:
- najvyššie dosiahnuté pracovné skúšky
- zdravotné vyšetrenia HD a ED, prípadne ďalšie navrhnuté príslušným klubom a schválené P KR
SPZ.
3. generácia predkov obsahuje:
- meno psa a názov chovateľskej stanice
- skratku plemennej knihy a číslo zápisu
- farbu jedinca v slovenskom jazyku (v prípade ak je známa)
- Pred menom jedinca sa môže uviesť CIB/CIE, alebo skratka národného šampionátu Ch.
- Pred farbou sa môže uviesť najvyššie dosiahnutá skúška alebo zdravotné vyšetrenia.
4. generácia predkov obsahuje:
- Meno psa a názov chovateľskej stanice
- Skratka plemennej knihy a číslo zápisu
- Pred menom jedinca sa môže uviesť CIB/CIE, alebo skratka šampionátu Ch.
Všeobecné ustanovenia
Ak k zápisu údajov v 1 generácii predkov (rodičov šteniat), nie sú spoločne s prihláškou k zápisu
šteniat doložené fotokópie príslušných dokladov, použijú sa informácie, ktoré sú zaznamenané v
databáze Plemennej knihy.
V prípade záujmu o doplnenie údajov v druhej a ďalšej generácií predkov, v súlade s touto
smernicou, musia byť tieto zaznamenané v priloženej kópii preukazu pôvodu rodičov šteniat,
prípadne v kópiách iných samostatných dokladov. V prípade záujmu o doplnenie údajov u
jedincov v druhej a ďalších generáciách predkov je potrebné, aby bola k prihláške k zápisu šteniat
priložená krátka žiadosť s uvedením mena psa u ktorého má byť údaje, resp. údaje doplnené.
Ak chovateľ tieto tituly nevydokladuje pri zaslaní prihlášky na zápis vrhu, dodatočná oprava je
spoplatnená ako „Oprava preukazu o pôvode“ v zmysle schválených poplatkov plemennej knihy
SPZ.
Schválené Plénom kynologickej rady SPZ dňa 15.8.2020 v Trnave a Prezídiom SPZ dňa 10.9.2020 v
Bratislave s účinnosťou od 1.1.2021.
Prílohy:
č. 1. - Zoznam národných a medzinárodných výstavných titulov a čakateľstiev
č. 2. - Zoznam medzinárodných a národných skúšok, titulov, čakateľstiev
č. 3. - Zoznam celoživotných zdravotných vyšetrení

Príloha č. 1. Zoznam národných a medzinárodných výstavných titulov a čakateľstiev
Tituly:
BIS (Best in Show) – Víťaz výstavy / Najkrajší pes výstavy, kde sa tento titul oficiálne zadáva na
základe výstavného poriadku.
JUNIOR BIS - / Najkrajší mladý pes výstavy, kde sa tento titul oficiálne zadáva na základe
výstavného poriadku.
BIG – Víťaz skupiny FCI
JUNIOR BIG – Víťaz skupiny FCI mladých
BOB – Víťaz plemena
BOS – Najkrajší z opačného pohlavia
BOJ - Najkrajší mladý jedinec plemena
BOV – Najkrajší veterán plemena
Svetový víťaz FCI (aj WW) / Svetový víťaz mladých (aj WJW) / Svetový víťaz veteránov
Európsky víťaz FCI (aj EW) / Európsky víťaz mladých (aj EJW) / Európsky víťaz veteránov
Svetový víťaz / mladých medzinárodnej organizácie plemena
Európsky víťaz / mladých medzinárodnej organizácie plemena
Víťaz Slovenska / Víťaz Slovenska mladých ako aj obdoba národných titulov iných krajín
Klubový víťaz / Klubový víťaz mladých - tituly zadávané na klubových výstavách
Víťaz špeciálnej výstavy / Víťaz špeciálnej výstavy mladých – tituly zadávané na špeciálnych
výstavách
Oblastný víťaz (aj OV) – titul udeľovaný na oblastnej výstave
Víťaz triedy (aj VT) – titul udeľovaný na výstavách kde sa nezadáva CAC / CAJC
Víťaz triedy mladých (aj VTM) – titul udeľovaný na výstavách kde sa nezadáva CAC / CAJC
Čakateľstvá:
CACIB / R.CACIB – čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy (okrem psov zapísaných
v registri plemennej knihy)
CAC / R.CAC – čakateľstvo národného šampionátu krásy
CC – čakateľstvo klubového šampionátu krásy
Šampionáty:
Interchampión (aj C.I.B., C.I.E., C.I.I., C.I.B.T. ) – označenie používané na medzinárodný šampionát
krásy
Slovenský šampión krásy mladých (JCh SK)
Slovenský šampión krásy (Ch SK)
Slovenský veterán šampión (VCh SK)
Slovenský grand šampión (GCh SK)
Slovenský výstavný šampión (CH.E SK)
Super grand šampión (SGCh SK)
Šampión SKJ (Ch SKJ)
Klubový šampión (KCh)
Šampión členskej krajiny FCI sa zapisuje Ch + skratka krajiny

Príloha č. 2. Zoznam medzinárodných a národných skúšok :
SVS, SVMP, JSS, JSR, JSMP, LSS, LSMP, LSR, VSS, VSMP, VSR, MJK, MKS, klubové skúšky klubov
stavačov na úrovni VSS, VP, Skúšky pole-voda /P-V/, FT (NFT, MFT), BL, MSBL, PF, IHF, MFK, Pohár
SPZ, (príp. ostatné regionálne skúšky farbiarov), FD, SD, MFS, klubové skúšky klubov duričov na
úrovni SD
Čakateľstvá:
CACIT / R.CACIT – čakateľstvo medzinárodného šampionátu práce (okrem psov zapísaných
v registri plemennej knihy)
CACT / R.CACT - – čakateľstvo národného šampionátu práce
Šampionáty:
C.I.T. – medzinárodný šampionát práce
WCH SK - Slovenský šampión práce
Tituly:
Majster sveta FCI (WoCH + rok)
Víťaz Slovenska (Víťaz SR) + príslušný rok

Príloha č. 3. Zoznam celoživotných zdravotných vyšetrení
HD – vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov s uvedením stupňa. Akceptuje sa číselné (0-...)
i písomné (A-...) na vyjadrenie nálezu.
ED – vyšetrenie na dyspláziu lakťových kĺbov s uvedením stupňa. Akceptuje sa číselné (0-...)
i písomné (A-...) na vyjadrenie nálezu.
V prípade iných zdravotných vyšetrení, musí chovateľský klub požiadať Predsedníctvo KR SPZ
o doplnenie, ktoré musí obsahovať typ vyšetrenia, oficiálnu skratku, stupne ochorenia a zoznam
laboratórií, z ktorých je možné vyšetrenie akceptovať. Zdravotné vyšetrenie musí mať charakter
dedične podmienenej choroby, nie klinické vyšetrenie aktuálneho stavu jedinca (napr. ochorenie
srdca, obličiek, pečene a pod.). Odporúča sa ochorenia, neevidované v preukazoch o pôvode
evidovať v príslušnom chovateľskom klube.
Zdravotné vyšetrenia sa zapisujú len v prípade, ak u týchto jedincov boli vykonané. V prípade
„clear po rodičoch“ u dedične podmienených chorôb si túto skutočnosť evidujú chovateľské kluby
(odporúča sa v tomto prípade mať overený pôvod jedinca – paternitu), v preukazoch o pôvode sa
nezaznamenáva.

