Únia kynologických klubov
Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Prezídium Únie kynologických klubov (ÚKK) pre potreby správy plemena
klubom nespravovaného plemena, schvaľuje na základe uznesenia č. 3 / 2019 zo
dňa 30.1. 2019

Internú smernicu č. 1/2019
o správe plemena, ktoré nie je zastrešené
chovateľským klubom
.
A) Dôvod správy plemena Plemennou knihou ÚKK
Ak chovateľský klub, ktorý je členom ÚKK z akéhokoľvek dôvodu prestane vykonávať
správu plemena, prípadne ak u novoregistrovaného plemena v PK ÚKK neprejavil o jeho
správu záujem žiadny chovateľský klub, správcom plemena sa stáva Únia kynologických
klubov prostredníctvom Plemennej knihy ÚKK.
B) Podmienky pre využitie jedinca v chove:
Absolvovanie dvoch výstav so zadávaním CAC, z toho jednej medzinárodnej, usporiadanej
pod patronátom Slovenskej kynologickej jednoty; u psov so známkou „výborná“ u sučiek
minimálne so známkou „veľmi dobrá“.
Po splnení podmienok chovnosti je potrebné preregistrovanie jedinca do zoznamu chovných
jedincov PK ÚKK.
Jedince, ktoré splnili podmienky chovnosti príslušného chovateľského klubu pred stratou
jeho správy, sa považujú za chovné.
C) Postup vybavovania chovateľskej agendy:
Po splnení podmienok uvedených v časti B) tejto smernice, chovateľ sučky klubom
nespravovaného plemena postupuje pri poskytovaní chovateľského servisu nasledovne:
1. Žiadosť o vystavenie Pripúšťacieho povolenia zasiela chovateľ na Plemennú knihu ÚKK.
K žiadosti prikladá fotokópiu preukazov pôvodu sučky a maximálne troch navrhovaných
psov. Plemenná kniha nenavrhuje krycích psov.
2. K žiadosti chovateľ priloží potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 20 EUR
na účet ÚKK, ktorý je zverejnený na internetovej stránke ÚKK. Ako variabilný symbol je
potrebné uviesť číslo zápisu sučky a v správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko
žiadateľa a meno sučky. Žiadosť o vystavenie Pripúšťacieho povolenia odporúčame
zaslať minimálne 30 dní od plánovaného pripúšťania. Platnosť povolenia trvá 12
kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
3. Do 14. dní od narodenia šteniat je povinný chovateľ písomne nahlásiť počet
narodených šteniat na Plemennú knihu ÚKK.
4. Plemenná kniha ÚKK môže nariadiť kontrolu vrhu poverenou osobou a všetky náklady
na cestovné hradí chovateľ.
5. Chovateľ je povinný zaslať prihlášku k zápisu šteniat do 9 týždňa veku na PK ÚKK
6. Všetky ďalšie podmienky upravujú Medzinárodný chovateľský poriadok, Chovateľský
poriadok SKJ a Zápisný poriadok ÚKK.

D) Záverečné ustanovenia
Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Prezídiom Únie kynologických
klubov a účinnosť nadobúda dňom 30.1.2019.
Minimálny vek chovného využitia pre každé plemeno určí prezídium ÚKK individuálne a je
uvedený v prílohe tejto smernice.

Príloha smernice 1/2019
Zoznam plemien spravovaných Plemennou knihou ÚKK od 30.1. 2019 s určením
minimálneho veku chovného využitia
- Pudlí pes viacfarebný, toy, tpasličí a stredný – minimálny vek v deň pripúšťania u psa
a sučky je 15 mesiacov
- Pudlí pes viacfarebný veľký – minimálny vek v deň pripúšťania u psa je 15 mesiacov
a u sučky je 18 mesiacov .
Poznámka: pri plemene pudlí pes viacfarebný požiada vystavovateľ rozhodcu o zmeranie a
zapísanie kohútikovej výšky do PP počas posudzovania na jednej z povinných výstav. Bez
zapísanej a potvrdenej kohútikovej výšky rozhodcom v preukaze o pôvode psa nemôže
plemenná kniha vydať Pripúšťacie povolenie.

