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Podmienky bonitácie toy/ trpasličí pudel:  
1. Vek minimálne 15 mesiacov 
2. Pudel musí byť zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov 
3. Genetické vyšetrenie prcd-PRA alebo priame oftalmologické vyšetrenie (maximálne 1 rok 

staré ku dňu bonitácie) 
4. Vyšetrenie luxácie pately u veterinára uvedeného v zozname schválených posudzovateľov po 

dovŕšení veku 15 mesiacov 
5. Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy minimálne v triede mladých s hodnotením 

VD1 
 

Podmienky bonitácie stredný pudel: 
1. Vek minimálne 15 mesiacov 
2. Pudel musí byť zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov 
3. Genetické vyšetrenie prcd-PRA alebo priame oftalmologické vyšetrenie (maximálne 1 rok 

staré ku dňu bonitácie) 
4. Vyšetrenie luxácie pately u veterinára uvedeného v zozname schválených posudzovateľov po 

dovŕšení veku 15 mesiacov 
5. Výsledok vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov vyhodnotený komisiou SPDD. RTG musí byť 

vykonaný po dovŕšení veku 15 mesiacov  
6. Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy minimálne v triede mladých s hodnotením 

VD1 
 

Podmienky bonitácie veľký pudel: 
1. Vek minimálne 18 mesiacov 
2. Pudel musí byť zapísaný v Slovenskej plemennej knihe psov 
3. Výsledok vyšetrenia dysplázie bedrových kĺbov vyhodnotený komisiou SPDD. RTG musí byť 

vykonaný po dovŕšení veku 18 mesiacov  
4. Absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy minimálne v triede mladých s hodnotením 

VD1 
 
Všeobecné pokyny 
Prihlásený pes nemusí byť v deň bonitácie upravený vo výstavnom strihu, musí však byť čerstvo 
vykúpaný a mať oholenú papuľu a labky (tak ako udáva štandard). 
Nezabudnite si so sebou priniesť: 

 Očkovací preukaz s platnými očkovaniami, 

 originálny preukaz pôvodu prihláseného psa (rodokmeň), 

 tenké výstavné vodítko, prípadne výstavnú retiazku. 
 
Výnimka z testu prcd-PRA:  
Ak majú obaja rodičia negatívny výsledok genetického testu prcd-PRA, stačí doložiť kópie genetických 
vyšetrení oboch rodičov. To však už neplatí pre ďalšie generácie daného jedinca. Jeho potomkovia 
musia mať nové genetické vyšetrenie.  
 
Bonitácia psa dovezeného zo zahraničia: 
Ak máte psa importovaného zo zahraničia, musíte ho ešte pred bonitáciou preregistrovať do 

Slovenskej plemennej knihy psov, kde mu bude pridelené číslo SPKP. Viac informácií nájdete v sekcii 

Import psa. 

 

https://pudelklub.sk/chov/import-psa/
https://pudelklub.sk/chov/import-psa/
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POKYNY K VYŠETRENIAM 

 

LUXÁCIA PATELY (vyšetrenie pohmatom) 
 Povinné pre veľkostné rázy toy, trpasličí a stredný. 

 Vek psa v deň vyšetrenia minimálne 15 mesiacov. 

 Vyšetrenie môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je uvedený v zozname certifikovaných 
posudzovateľov 

 Vyšetrenie vykonané veterinárom neuvedeným v zozname nebudeme akceptovať. 
 

prcd-PRA (genetické vyšetrenie zo vzorky krvi) 
 Povinné pre veľkostné rázy toy, trpasličí a stredný. 

 Možné absolvovať v akomkoľvek veku psa. 

 Odber krvi vykoná veterinárny lekár, ktorý potvrdí identitu (číslo čipu) vyšetrovaného psa 
a odobratú vzorku posiela do laboratória. 

 O presnom postupe sa informujte u svojho veterinárneho lekára. 

 Žiadajte vyšetrenie z Katalógu LABOKLIN pod číslom 8127 (prcd-PRA). 

 Odporúčame nechať spraviť zvýhodnený balík genetického vyšetrenia piatich ochorení, 
ktorými pudel môže trpieť, v katalógu LABOKLIN pod číslom 8621 (balík Pudel). Vyšetrenie 
prcd-PRA je súčasťou tohto balíka. 

 Akceptujeme aj genetické vyšetrenia v iných certifikovaných laboratóriách. 
 

Oftalmologické vyšetrenie 
 Povinné pre veľkostné rázy toy, trpasličí a stredný. 

 Vyšetrenie môže byť maximálne 1 rok staré ku dňu konania bonitácie. 

 Žiadajte priame oftalmologické vyšetrenie u špecialistu – oftalmológa. 
 

DYSPLÁZIA BEDROVÉHO KĹBU (RTG vyšetrenie v úplnej narkóze) 
 Povinné pre veľkostné rázy stredný a veľký 

 Vek psa v deň RTG vyšetrenia minimálne 15 mesiacov (stredný pudel) alebo 18 mesiacov  
(veľký pudel) 

 Vyšetrenie môže vykonať iba veterinárny lekár uvedený v zozname odporúčaných 
röntgenologických pracovísk Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK (SPDD) 

 RTG snímky vyhodnocuje komisia posudzovateľov SPDD. Výsledky sú zasielané na dobierku 
majiteľovi psa a hlavnému poradcovi chovu. 

 Výsledky vyšetrenia DBK vykonané iným spôsobom ako je vyššie uvedené nebudeme 
akceptovať. 

 

GENETICKÝ TEST FAREBNÝCH LOKUSOV (genetické vyšetrenie zo vzorky krvi) 
 Voliteľné vyšetrenie na dedičnosť farieb, ktoré je možné absolvovať v akomkoľvek veku psa. 

 Odber krvi vykoná veterinárny lekár, ktorý potvrdí identitu (číslo čipu) vyšetrovaného psa 
a odobratú vzorku posiela do laboratória. 

 Ak potrebujete poradiť s voľbou správneho vyšetrenia farebných lokusov, kontaktujte 
hlavného poradcu chovu (hlavnyporadca@pudelklub.sk) 
 

 
Prihlášku na bonitáciu posielajte e-mailom na info@pudelklub.sk spolu so všetkými potrebnými vyšetreniami 
a potvrdením o platbe bonitačného poplatku. Pokyny k platbe nájdete na druhej strane Prihlášky na bonitáciu. 
 

https://pudelklub.sk/wp-content/uploads/2022/02/SKCHP-Zoznam-posudzovatelov-LP.pdf
https://pudelklub.sk/wp-content/uploads/2022/02/SKCHP-Zoznam-posudzovatelov-LP.pdf
https://www.savlmz.sk/assets/Uploads/Odporucene-roentgenologicke-pracoviska-11.12..pdf
https://www.savlmz.sk/assets/Uploads/Odporucene-roentgenologicke-pracoviska-11.12..pdf
mailto:hlavnyporadca@pudelklub.sk
mailto:info@pudelklub.sk

