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

ŽIADOSŤ PRE ZARADENIE JEDINCA ŠTANDARDNÉHO RÁZU DO CHOVU
ÚDAJE O MAJITEĽOVI/DRŽITEĽOVI JEDINCA („ŽIADATEĽ“)
Meno, priezvisko, titul
Členstvo v SKCHJ
Zmluva o chovateľskom servise (vypĺňa len nečlen)
Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, obec, PSČ)
Adresa na doručovanie (ulica, číslo domu, obec, PSČ)2
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Člen – Nečlen1
Áno – Nie1

Členské číslo
Číslo zmluvy

ÚDAJE O JEDINCOVI
Meno jedinca a chovateľská stanica
Plemeno
Plemenná kniha (SPKP) a číslo zápisu

Pohlavie
Dátum narodenia

Pes – Suka1

EXTERIÉROVÉ PODMIENKY
Výstava – výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ získané na klubovej výstave SKCHJ („KVJ“) alebo špeciálnej výstave SKCHJ („ŠVJ“), vek v deň výstavy
1.

2.

minimálne 12 mesiacov, jedinec musí mať získané ocenenie zapísané oprávnenou osobou v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa

Druh a miesto výstavy
Dátum výstavy
Rozhodca (meno, priezvisko)
Výber do chovu – úspešné absolvovanie výberu do chovu po absolvovaní KVJ alebo ŠVJ, vek v deň výberu do chovu minimálne 12 mesiacov, jedinec musí mať
v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa zapísaný oprávnenou osobou výsledok výberu do chovu, t. j. „kandidát chovu“

Miesto výberu do chovu
Členovia komisie (meno, priezvisko)

Dátum výberu do chovu

PRACOVNÉ PODMIENKY
Klubové skúšky hlasitosti a odvahy jazvečíkov („SHOJ“) – hlasitosť: pes známka minimálne 3, suka známka minimálne 2, odvaha: pes známka
1.

2.

3.

minimálne 3, suka známka minimálne 2, správanie sa po výstrele: pes aj suka – obstál, jedinec musí mať výsledok skúšok zapísaný oprávnenou osobou v preukaze
o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa

Miesto konania skúšok
Dátum skúšok
Hlavný rozhodca (meno, priezvisko)
Klubové skúšky v brlohárení („KBLJ“) alebo skúšky v brlohárení („BL“) – pes: úspešné absolvovanie KBLJ, suka: úspešné absolvovanie akejkoľvek
BL (podľa voľby majiteľa/držiteľa), jedinec musí mať výsledok skúšok zapísaný oprávnenou osobou v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa

Druh a miesto konania skúšok
Dátum skúšok
Hlavný rozhodca (meno, priezvisko)
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti na povrchu – pes aj suka: úspešné absolvovanie akejkoľvek skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti na povrchu (podľa
voľby majiteľa/držiteľa), jedinec musí mať výsledok skúšok zapísaný oprávnenou osobou v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu o pôvode psa

Druh a miesto konania skúšok
Hlavný rozhodca (meno, priezvisko)

Dátum skúšok

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Žiadam o zaradenie jedinca do chovu 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 žiadateľa:

ZOZNAM PRÍLOH (označte krížikom jednotlivé prílohy, ktoré prikladáte k žiadosti)
Originál preukazu o pôvode psa
Farebná fotografia jedinca (odporúčaný formát 9 x 13 mm)
Kópia posudkového listu z predpísanej výstavy
Kópia posudkového listu z výberu do chovu
Kópie rozhodcovských tabuliek z predpísaných skúšok (3 ks)
Iné doklady3:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
1. Hlavný poradca chovu môže zaradiť jedinca (psa/suku) do chovu, len ak budú dodržané nasledovné požiadavky:
a) jedinec splnil podmienky pre zaradenie do chovu ustanovené Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ,
b) majiteľ/držiteľ jedinca je členom SKCHJ (člen neplatí poplatok za zaradenie jedinca do chovu) alebo nie je členom SKCHJ, ale má so SKCHJ uzatvorenú Zmluvu
o chovateľskom servise a uhradil poplatok za zaradenie jedinca do chovu (10 Eur).
2. Hlavný poradca chovu po preverení splnenia podmienok pre zaradenie jedinca do chovu pridelí jedincovi registračné číslo, ktoré mu oprávnená osoba zapíše
do preukazu o pôvode psa a tento zašle na plemennú knihu SPZ (SPKP) na zaevidovanie a potvrdenie chovnej spôsobilosti jedinca. Následne SPZ potvrdený preukaz
o pôvode psa zašle majiteľovi/držiteľovi jedinca na dobierku.
3. SKCHJ jedinca, ktorý bol zaradený do chovu, zaeviduje do elektronickej databázy chovných jedincov. Osobné údaje jeho majiteľa/držiteľa zverejní, len ak zaslal
SKCHJ súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom ich zverejnenia v elektronickej databáze chovných jedincov. Tlačivo „Súhlas so spracúvaním
osobných údajov“ je možné si stiahnuť na webovom sídle SKCHJ (http://www.jazvecik.sk/klub/dokumenty-na-stiahnutie/).
4. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami zašlite poštou na adresu členky Chovateľskej rady: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Lotyšská 44,
821 06 Bratislava. Zároveň zašlite fotografiu jedinca aj vo formáte jpg elektronicky na e-mailovú adresu databaza@jazvecik.sk.
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 aké, napr. originál/kópia
prílohy k preukazu o pôvode psa, originál duplikátu preukazu o pôvode psa, atď.

