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ÚDAJE O MAJITEĽOVI/DRŽITEĽOVI SUKY 

Meno a priezvisko:  Členské číslo:  

Názov registrovaného chovu:  

Trvalý pobyt:  

Korešpondenčná adresa:  

Telefonický kontakt:  

E-mail:  

Webová stránka chovateľa:  

ÚDAJE O CHOVNEJ SUKE 

Celé meno suky:  

Dátum narodenia:  Výškový ráz:  

Číslo zápisu SPKP:  Výška/dĺžka:  

Číslo čipu:  Farba:  

Dátum a miesto bonitácie:  

Predpokladaný dátum krytia:  

Dátum posledného vrhu:  

NÁVRH KRYCIEHO PSA/PSOV  

Žiadam o odporučenie vhodného krycieho psa poradcom chovu:    ÁNO NIE 

Žiadam o krycieho psa/psov podľa vlastného výberu (vyplňte maximálne 2 krycích psov): 

1. 

Celé meno psa:  

Dátum narodenia:  Číslo zápisu:  

Farba psa:  

Meno a adresa majiteľa:  

2. 

Celé meno psa:  

Dátum narodenia:  Číslo zápisu:  

Farba psa:   

Meno a adresa majiteľa:  

3. 

Celé meno psa:  

Dátum narodenia:  Číslo zápisu:  

Farba psa:  

Meno a adresa majiteľa:  

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/MAJITEĽA SUKY:  

Žiadam o vydanie Pripúšťacieho povolenia a vyhlasujem, že údaje, ktoré som v žiadosti uviedol/uviedla sú pravdivé, správne, 
aktuálne a zaväzujem sa dodržiavať Chovateľský poriadok SKCHP. Vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov 
v potrebnom rozsahu (viac info: www.pudelklub.sk/gdpr). 

Súhlasím  nesúhlasím  so zverejnením* plánovaného krytia na www.pudelklub.sk** 

Dátum žiadosti:  Podpis žiadateľa:  

* zverejňujeme meno suky, veľkostný ráz a farbu, krycieho psa/psov, dátum predpokladaného krytia a kontakt na chovateľa 

**označte krížikom 
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Pokyny a postup pri vypĺňaní Žiadosti o pripúšťacie povolenie 

 

● Navrhnite jedného alebo dvoch krycích psov podľa vlastného preferovaného poradia 

ALEBO vhodného krycieho psa navrhne poradca chovu na Vašu žiadosť (v takom 

prípade necháte políčka v časti „Navrhované krycie psy“ prázdne). 

● Poplatok za pripúšťacie povolenie vydané do 14 dní je 20 EUR. 

● Poplatok za expresné vydanie do 5 dní je 40 EUR. 

● Poplatky pre NEČLENA SKCHP sú navýšené o 100%. 

● Poplatok je potrebné uhradiť na účet klubu IBAN: SK73 0200 0000 0000 4343 1062 

Špecifický symbol: 3300; variabilný symbol: Vaše členské číslo. Prosíme o správne 

vyplnenie špecifického a variabilného symbolu, uľahčíte nám tým identifikáciu platby. 

● Vyplnenú a podpísanú žiadosť zašlite elektronicky najneskôr 6 týždňov pred 

plánovaným krytím na info@pudelklub.sk. 

● K žiadosti ďalej priložte: 

o potvrdenie o platbe v PDF formáte, 

o ak ste vo svojom návrhu vyplnili zahraničného krycieho psa: 

▪ sken rodokmeňa krycieho psa (obidve strany), 

▪ skeny zdravotných vyšetrení krycieho psa, 

▪ potvrdenie o výške krycieho psa (ak máte k dispozícii). 

● Krytie sa môže uskutočniť iba na základe platného Pripúšťacieho povolenia, ktoré 

Vám bude zaslané poštou od hlavného poradcu chovu v lehote 14 dní od doručenia 

Žiadosti o pripúšťacie povolenie. 

● Platnosť Pripúšťacieho povolenia je 6 mesiacov od jeho vydania poradcom chovu 

a môže byť predĺžená maximálne raz o ďalších 6 mesiacov, ak nedošlo ku krytiu. 
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