
 
 

 

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

ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY 
ÚDAJE O JEDINCOVI 

Meno jedinca a chovateľská stanica  
Plemeno  

Plemenná kniha a číslo zápisu  Dátum narodenia  

ÚDAJE O MAJITEĽOVI/DRŽITEĽOVI JEDINCA („ŽIADATEĽ“) 

Meno, priezvisko, titul  

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo domu, obec, PSČ)1  

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

Telefónne číslo  
E-mailová adresa  

SPLNENIE PODMIENOK PRE UDELENIE TITULU KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (zvoľte jeden z variantov a označte krížikom) 

 
I. variant – tri čakateľstvá CC v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, od minimálne dvoch rôznych 
rozhodcov, získané na klubovej výstave SKCHJ („KVJ“) alebo špeciálnej výstave SKCHJ („ŠVJ“) 

1. 
CC – Druh a miesto výstavy  Dátum výstavy  

Rozhodca (meno, priezvisko)  

2. 
CC – Druh a miesto výstavy  Dátum výstavy  

Rozhodca (meno, priezvisko)  

3. 
CC – Druh a miesto výstavy  Dátum výstavy  

Rozhodca (meno, priezvisko)  

 
II. variant – dve čakateľstvá CC v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov, od dvoch rôznych rozhodcov, získané 
na klubovej výstave SKCHJ („KVJ“) alebo špeciálnej výstave SKCHJ („ŠVJ“), úspešné absolvovanie skúšok v brlohárení („BL“) 

1. 
CC – Druh a miesto výstavy  Dátum výstavy  

Rozhodca (meno, priezvisko)  

2. 
CC – Druh a miesto výstavy  Dátum výstavy  

Rozhodca (meno, priezvisko)  

3. 
BL - Miesto konania skúšok  Dátum skúšok  

Hlavný rozhodca (meno, priezvisko)  

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

Žiadam o priznanie titulu Klubový šampión krásy jedincovi, ktorého som majiteľom/držiteľom 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) 

 Kópia preukazu o pôvode psa 

 Originál preukazu o pôvode psa (v prípade, že požadujete zápis titulu) 

 Kópie posudkových listov z výstav (I. variant: 3 posudkové listy, II. variant: 2 posudkové listy) 
 Kópia rozhodcovskej tabuľky z BL (len II. variant) 

 Iné doklady3:  

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

1. SKCHJ môže udeliť titul šampióna každému jedincovi (psovi/suke) plemena jazvečík s preukazom o pôvode psa, vydaným plemennou knihou uznanou FCI, ktorý 
splnil podmienky stanovené Poriadkom pre udeľovanie titulu Klubový šampión krásy. Majiteľ/držiteľ jedinca nemusí byť členom SKCHJ. 

2. Titul Klubový šampión krásy nie je udeľovaný automaticky, SKCHJ ho udeľuje len na základe písomnej žiadosti podanej na predpísanom tlačive „Žiadosť 
na priznanie titulu Klubový šampión krásy“. 

3. Jedinec musí mať všetky potrebné čakateľstvá CC a výsledok BL (len II. variant) zapísané oprávnenou osobou v preukaze o pôvode psa/v prílohe k preukazu 
o pôvode psa. 

4. SKCHJ po preverení splnenia podmienok (kontrole žiadosti a jej príloh) udelí jedincovi titul Klubový šampión krásy, ktorý potvrdí vystavením diplomu a zápisom 
do preukazu o pôvode psa/do prílohy k preukazu o pôvode psa. V prípade, že majiteľ/držiteľ jedinca preukaz o pôvode psa/prílohu k preukazu o pôvode psa 
nepriloží k žiadosti, môže byť zápis vykonaný dodatočne na niektorej akcii SKCHJ. Diplom a preukaz o pôvode psa/prílohu k preukazu o pôvode psa (ak boli súčasťou 
žiadosti) SKCHJ zašle majiteľovi/držiteľovi jedinca poštou. 

5. Titul Klubový šampión krásy neoprávňuje zaradenie jedinca do triedy šampiónov/víťazov na výstavách. 

6. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s prílohami zašlite elektronicky na e-mailovú adresu sampionaty@jazvecik.sk alebo poštou na adresu členky 
Chovateľskej rady: Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, Lotyšská 44, 821 06 Bratislava. 

Číselné odkazy k vypĺňaniu žiadosti:  1 Cudzí štátny príslušník musí uviesť aj štát, v ktorom má trvalý pobyt.  2 Uveďte len v prípade, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, cudzí 
štátny príslušník uvedie aj štát.  3 Uveďte aké, napr. originál/kópia prílohy k preukazu o pôvode psa, kópia diplomu, atď. 
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