
 
 

 

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV („SKCHJ“), Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

ŽIADOSŤ O ODPORÚČANIE NA PÁRENIE 
ÚDAJE O MAJITEĽOVI/DERŽITEĽOVI SUKY 

Meno, priezvisko, titul  

Členstvo v SKCHJ Člen – Nečlen1 Členské číslo  

Zmluva o chovateľskom servise (vypĺňa len nečlen) Áno – Nie1 Číslo zmluvy  

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, obec, PSČ)  

Adresa na doručovanie (ulica, číslo domu, obec, PSČ)2  

Telefónne číslo  

E-mailová adresa  

Chránený názov chovateľskej stanice  

ÚDAJE O SUKE 

Meno suky a chovateľská stanica  

Plemeno  

Plemenná kniha (SPKP) a číslo zápisu  Dátum narodenia  

Farba srsti  Dátum posledného vrhu  

Výstavné ocenenia  

Skúšky z výkonu  

ÚDAJE O NAVRHOVANOM KRYCOM PSOVI (zvoľte jednu z možností a označte krížikom) 

 Žiadam o krycieho psa podľa vlastného výberu (uveďte jedného až troch psov podľa vami preferovaného poradia) 

 Žiadam o odporučenie vhodného krycieho psa (v prípade, že požadujete od poradcu chovu pomoc pri výbere psa) 

1. 

Meno psa a chovateľská stanica  

Plemeno  Farba srsti  

Plemenná kniha a číslo zápisu  Dátum narodenia  

Meno, priezvisko, titul majiteľa/držiteľa psa  

Adresa trvalého pobytu majiteľa/držiteľa psa3  

2. 

Meno psa a chovateľská stanica  

Plemeno  Farba srsti  

Plemenná kniha a číslo zápisu  Dátum narodenia  

Meno, priezvisko, titul majiteľa/držiteľa psa  

Adresa trvalého pobytu majiteľa/držiteľa psa3  

3. 

Meno psa a chovateľská stanica  

Plemeno  Farba srsti  

Plemenná kniha a číslo zápisu  Dátum narodenia  

Meno, priezvisko, titul majiteľa/držiteľa psa  

Adresa trvalého pobytu majiteľa/držiteľa psa3  

VYHLÁSENIE MAJITEĽA/DRŽITEĽA SUKY 

Žiadam o vydanie odporúčania na párenie a zároveň vyhlasujem, že 

1. údaje, ktoré som uviedol v žiadosti sú pravdivé, správne a aktuálne, 

2. som sa oboznámil s Informačným memorandom ochrany osobných údajov SKCHJ („Memorandum“) a som si vedomý svojich práv súvisiacich 
so spracúvaním mojich osobných údajov. Beriem na vedomie, že aktuálne znenie Memoranda je nepretržite prístupné na webovom sídle SKCHJ 
(http://www.jazvecik.sk) a dostupné tiež v písomnej podobe u poverených členov SKCHJ. 

Dátum:  Podpis majiteľa/držiteľa suky:  

ZOZNAM PRÍLOH (označte krížikom prílohu, ktorú prikladáte k žiadosti) 

 Kópia preukazu o pôvode psa (v prípade, že ste medzi navrhovanými psami uviedli zahraničného psa) 

 Iné doklady4:  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami, a to na základe platného odporúčania na párenie. 

2. Zahraničné párenie je možné iba so psom pôsobiacim v chove v inej členskej krajine FCI alebo v krajine zmluvného partnera FCI (pes musí spĺňať podmienky chovnej 
spôsobilosti toho členského štátu alebo zmluvného partnera FCI, v ktorom má trvalý pobyt jeho majiteľ a u ktorého je súčasne zapísaný do plemennej knihy). 

3. Poradca chovu môže vydať odporúčanie na párenie, len ak budú dodržané nasledovné požiadavky: 
a) jedince medzi ktorými sa má uskutočniť párenie budú spĺňať všetky podmienky stanovené Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ , 
b) majiteľ/držiteľ suky je členom SKCHJ a uhradil poplatok za vydanie odporúčania na párenie (5 Eur) alebo nie je členom SKCHJ, ale má so SKCHJ uzatvorenú 

Zmluvu o chovateľskom servise a uhradil poplatok za vydanie odporúčania na párenie (10 Eur). 

4. V prípade zahraničného párenia (použitia zahraničného psa) je majiteľ/držiteľ suky povinný: 
a) k žiadosti priložiť aj kópiu preukazu o pôvode zahraničného psa, ktorého navrhuje na krytie, 
b) na vyžiadanie poradcu chovu doložiť k žiadosti aj iné potrebné doklady o zahraničnom psovi, ako napr. kópie dokladov potvrdzujúcich získané šampionáty, tituly 

a ocenenia na výstavách a skúškach, výsledok Merle testu, 
c) doložiť príslušnému poradcovi chovu stanovený DNA profil zahraničného psa do termínu zápisu šteniat do plemennej knihy SPZ (SPKP). 

5. Žiadosť treba poslať v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky, je možné ju podať už začiatkom chovateľského roka, 
t. j. od 1.11. kalendárneho roku. 

6. Vyplnenú a podpísanú žiadosť (v prípade zahraničného párenia aj s kópiou preukazu o pôvode zahraničného psa) zašlite príslušnému poradcovi 
chovu elektronicky na e-mailovú adresu chov@jazvecik.sk alebo poštou (nie doporučene!!!) na adresu, ktorú nájdete na webovom sídle SKCHJ 
(http://www.jazvecik.sk/klub/funkcionari-klubu/). Preferujeme zasielanie elektronicky. 

Číselné odkazy k vypĺňaniu žiadosti:  1 Nehodiace sa prečiarknite, resp. vymažte.  2 Uveďte len v prípade, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.  3 Uveďte ulicu, číslo domu, obec, 
PSČ a v prípade zahraničného párenia aj štát, v ktorom má majiteľ/držiteľ psa trvalý pobyt.  4 Uveďte aké, napr. kópia prílohy k preukazu o pôvode psa, kópia diplomu, kópia 
posudkového listu z výstavy, kópia rozhodcovskej tabuľky zo skúšok, atď. 
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