Únia kynologických klubov
Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Prezídium Únie kynologických klubov na základe uznesenia č. 35/2018 zo
dňa 25.10.2018 a schvaľuje

Internú smernicu č. 1/2018
o zápise doplňujúcich údajov u predkov do
preukazov o pôvode psa
Prezídium Únie kynologických klubov (ÚKK) schvaľuje touto smernicou
doplňujúce podmienky zápisu psov do čiastkovej Plemennej knihy SKJ, vedenej
ÚKK (ďalej aj PK ÚKK)
Táto smernica dopĺňa podmienky stanovené Chovateľským a zápisným
poriadkom SKJ, Zápisným poriadkom ÚKK a Pokynov pre zápis psov do
pomocného registra SPKP v rámci čiastkovej Plemennej knihy vedenej ÚKK 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, chovateľskú stanicu,
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 absolvovaní 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
- Farbu jedinca
Nad menom jedinca sa uvádzajú:
- Najvyššie dosiahnuté výstavné čakateľstvá, tituly a šampionáty
Pod menom jedinca sa uvádzajú:
- Najvyššia dosiahnutá známka na výstave (výborný / veľmi dobrý...)
- Najvyššie dosiahnuté pracovné skúšky, tituly a čakateľstvá. V prípade ak má jedinec úspešne
absolvované skúšky postupového charakteru, zapisuje sa najvyššia úspešne absolvovaná
skúška. Uvádzajú sa len absolvované skúšky podľa národného, alebo FCI medzinárodného
skúšobného poriadku.
- Zdravotné vyšetrenia HD, ED, kardio a prípadne ďalšie určené príslušným klubom.

- DNA / Typ srsti / Výška
2. generácia predkov obsahuje:
- Meno psa a názov chovateľskej stanice
- Skratka plemennej knihy a číslo zápisu
- Farbu jedinca
Nad menom jedinca sa uvádzajú:
- Najvyššie dosiahnuté výstavné čakateľstvá, tituly a šampionáty
Pod menom jedinca sa uvádzajú:
- Najvyššie dosiahnuté pracovné skúšky, tituly a čakateľstvá. V prípade ak má jedinec úspešne
absolvované skúšky postupového charakteru, zapisuje najvyššia úspešne absolvovaná skúška.
Uvádzajú sa len absolvované skúšky podľa národného, alebo FCI medzinárodného skúšobného
poriadku.
- Zdravotné vyšetrenia HD, ED, kardio a prípadne ďalšie určené príslušným klubom.
3. generácia predkov obsahuje:
- Meno psa a názov chovateľskej stanice
- Skratka plemennej knihy a číslo zápisu
- Farba
- Pred menom jedinca sa môže uviesť CIB/CIE, alebo skratka národného šampionátu Ch.
- Za farbou sa uvedie najvyššie dosiahnutá skúška
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.
Po zápise vrhu a vystavení preukazov pôvodu šteňatám je možné doplnenie ďalších údajov len
v prípade celého vrhu a poplatky za takýto dodatočný zápis sú totožné ako pri riadnom zápise
vrhu.
Plemenná kniha ÚKK vybavuje agendu zápisu šteniat do plemennej knihy a vystavenia
preukazov pôvodu psov priebežne, v poradí tak ako ich kompletne obdržala od chovateľov,
prípadne zástupcov chovateľských klubov. Výnimku tvoria expresné služby spoplatnené podľa
platného cenníka.
Aj keď je zámerom, aby Plemenná kniha ÚKK vystavovala a zasielala preukazy pôvodu
chovateľom v čo najkratšej možnej dobe, v prípade objektívnych dôvodov môže byť táto doba
maximálne tri kalendárne mesiace od doručenie kompletných podkladov.

Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom schválenia
kynologických klubov a účinnosť nadobúda dňom 01.12.2018.

Prezídiom

Únie

Prílohy:
č.. 1 - Zoznam národných a medzinárodných výstavných titulov a čakateľstiev
č.2. - Zoznam medzinárodných a národných skúšok, titulov, čakateľstiev ZŠK, DCK
a záprahových psov
č. 3. - Zoznam celoživotných zdravotných vyšetrení

Príloha č. 1. k Internej smernici 1/2018 ÚKK O zápise doplňujúcich údajov u predkov do
preukazov o pôvode psa

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.
BIS 2 a 3 – 2., resp. 3. 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.
JUNIOR BIS 2 a 3 - 2., resp. 3. najkrajší mladý pes výstavy, kde sa tento titul oficiálne zadáva na základe
výstavného poriadku.
BIG – Víťaz skupiny FCI
BIG 2 a 3 - 2., resp. 3. najkrajší pes v rámci skupiny FCI
JUNIOR BIG – Víťaz skupiny FCI mladých
JUNIOR BIG 2 a 3 - 2., resp. 3. najkrajší mladý pes v rámci skupiny FCI
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)
Európsky víťaz FCI (aj EW) / Európsky víťaz mladých (aj EJW)
Svetový víťaz / mladých medzinárodnej organizácie plemena napríklad IDC, ATIBOX...
Európsky víťaz / mladých medzinárodnej organizácie plemena napríklad IDC, ATIBOX...
Stredoeurópsky víťaz / Stredoeurópsky víťaz mladých (aj CEW a CEJW) – tituly zadávané na
výstavách, ktoré spoločne usporiadali kluby spravujúce to isté plemeno minimálne z troch krajín.
Víťaz Slovenska / Víťaz Slovenska mladých ako aj obdoba národných titulov iných krajín
GRAND PRIX SLOVAKIA (JUNIOR) WINNER (aj GPSW) – titul zadávaný na jednej z medzinárodných
výstav na Slovensku
Derby víťaz aj Derby Winner – titul zadávaný na jednej z medzinárodných výstav na Slovensku
Klubový víťaz / Klubový víťaz mladých - tituly zadávané na klubových výstavách
Víťaz špeciálnej výstavy / Víťaz špeciálnej výstavy mladých – tituly zadávané na špeciálnych
výstavách
Víťaz roka / Víťaz roka mladých – tituly zadávané na špeciálnych výstavách niektorých plemien na
základe klubových výstavných poriadkov
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
CAC / R.CAC (CWC, CACA...) – čakateľstvo národného šampionátu krásy
CC / ČKŠ – čakateľstvo klubového šampionátu krásy

Šampionáty:
Interchampión (aj I.Ch.) – označenie používané na medzinárodný šampionát krásy
CIB – skrátené označenie používané na medzinárodný šampionát krásy
CIE – skrátené označenie používané na medzinárodný výstavný šampionát
Slovenský šampión šteniat (aj Ch.ŠTENIAT SK, aj Ch.ŠT. SK)
Slovenský šampión krásy mladých (aj JUNIOR Ch. SK, J.Ch. SK)
Slovenský šampión krásy (aj Šampión SK, Ch.SK)
Slovenský veterán šampión (aj Vet.Ch.SK)
Slovenský grand šampión (aj GCh. SK)
Slovenský výstavný šampión (aj Výstavný šampión SK, Ch.VÝST. SK)
Super grand šampión (aj SGCh. SK)

Šampión SKJ (aj Ch. SKJ)
Klubový šampión (aj Klub.Ch.)
Šampión členskej krajiny FCI sa zapisuje Champion + skratka krajiny a aj Ch.+ skratka krajiny

Príloha č. 2. k Internej smernici 1/2018 ÚKK O zápise doplňujúcich údajov u predkov do
preukazov o pôvode psa

Zoznam medzinárodných a národných skúšok, titulov,
čakateľstiev ZŠK, DCK a záprahových psov
Pre pracovné plemená vypracované Zväzom športovej kynológie
Skúšky:
ZM
SVV 1-3
SPS
SPO
ZMMP
SMP 1-2
BH
IPO 1-3
SchH 1-3
FH 1-2
IPO-FH
FPr 1-3
UPr 1-3
SPr 1-3
GPr 1-3
StPr 1-3

Čakateľstvá:
CACIT / R.CACIT – čakateľstvo medzinárodného šampionátu práce
CACT / R.CACT - – čakateľstvo národného šampionátu práce

Šampionáty:
CIT – medzinárodný šampionát práce
Slovenský šampión práce

Tituly:
Majster sveta FCI
Majster Slovenska

Pre chrty a vybrané plemená V. skupiny FCI vypracované Dostihovou
a coursingovou komisiou SKJ
A. Medzinárodné „pracovné“ tituly pre chrty z X. skupiny (okrem vipetov a PLI s vyššou
kohútikovou mierou) a čakateľstvá:

a) C.I.C. – FCI International Race Champion (EN) / Champion International de Course (FR) /
Medzinárodný dostihový šampión (SK) (pozn. ak majiteľ získal tento titul na coursingu
používa sa aj hovorovo Medzinárodný coursingový šampión, ale ináč FCI poriadok to
nerozlišuje, vždy je to dostihový šampión)
b) C.I.B.P. – FCI International Beauty and Performance Champion (EN) /Champion
International de Beauté et Performance (FR) / Medzinárodný šampión pre krásu a výkon
(SK)
c) CACIL – Certificats d ́Aptitude au Championnat International de Lévriers (FR) /čakateľstvo
na titul Medzinárodný dostihový šampión (SK)
d) RCACIL (v FCI poriadku je uvedené aj Res.CACIL alebo R-CACIL)
e) medzinárodné majstrovské tituly (X. skupina a vybrané plemená V. skupiny):
WRC 20XX – FCI World Champion 20XX (EN) / Majster sveta 20XX (SK)
ERC 20XX – FCI European Champion 20XX (EN) / Majster Európy 20XX
ECC 20XX – FCI European Lure Coursing Champion 20XX (EN) / Majster Európy v Coursingu
20XX (SK)
f) medzinárodné tituly (pozn. používa sa slovo víťaz – členovia CdL sa ohradili voči
používaniu slova Champion (EN), Master (DE, SK)) podľa FCI Medzinárodného
dostihového a coursingového poriadku zadávané CDL (FCIkomisiou pre chrty) pre
plemená vipet a taliansky chrtík (PLI) s vyššoukohútikovou mierou:
CdL SWR 20XX – CDL Sprinter Winner Racing 20XX (EN) – v SK používame anglickú verziu
titulu, bez prekladu do SK
CdL SWC 20XX – CDL Sprinter Winner Lure Coursing 20XX (EN) – v SK používame anglickú
verziu titulu, bez prekladu do SK
B. Národné „pracovné“ tituly pre chrty z X. skupiny a vybrané plemená V. skupiny
a čakateľstvá:
a) Slovenský šampión práce – aj CCh SK (Slovenský šampión v coursingu) alebo RCh SK
(Slovenský šampión v dostihoch)
b) CACT – čakateľstvo na titul Slovenského šampióna práce
c) R.CACT – alebo Res. CACT
d) VKaV SR 20XX – Víťaz pre krásu a výkon SR 20XX
e) CV SR 20XX – Coursingový víťaz SR 20XX
f) DV SR 20XX – Dostihový víťaz SR 20XX
g) majstrovské tituly:
MSR 20XX – Majster Slovenska 20XX
MMSR 20XX – Medzinárodný Majster Slovenska 20XX

Pre plemená záprahových psov vypracované Komisiou pre záprahové psy ÚKK
SVZP - skúška pre plemená záprahových psov

Čakateľstvá:
CACIT / R.CACIT – čakateľstvo medzinárodného šampionátu práce
CACT / R.CACT - – čakateľstvo národného šampionátu práce

Šampionáty:
Slovenský šampión práce

Tituly:
Majster sveta 20XX aj MS 20XX
Majster Európy 20XX aj ME 20XX
Majster Slovenska 20XX aj MSR 20XX

Príloha č. 3. k Internej smernici 1/2018 ÚKK O zápise doplňujúcich údajov u predkov do
preukazov o pôvode psa

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.
CARDIO – vyšetrenie srdca s uvedením výsledkom nálezu
SPO (SPONDYLÓZA) – vyšetrenie chrbtice na spondylózu. . Používa sa číselné vyjadrenie nálezu (0...).

