
II. Chov a riadenie chovu - dlhodobé ciele a zásady plemenitby a selekcie 

Chov je v zmysle zásad FCI a tohto chovateľského poriadku cieľavedomá plemenitba a selekcia 
plemena pudel, ktorého jedinci majú v preukaze o pôvode psa registrovaného v plemenných 
knihách alebo registroch FCI zápis o chovnosti jedinca - “chovná-ý”.


1) Dlhodobé ciele v plemenitbe:

	 - podporovať rozvoj štandartných čŕt plemena,

	 - rozvíjať plemenný typ a temperament typický pre plemeno pudel,

2) Zásady plemenitby:

	 - nepríbuzenská plemenitba

	 - príbuzenská plemenitba

3) Dlhodobé ciele selekcie:

	 - znižovať výskyt jedincov s dyspláziou bedrových kĺbov (DBK) ako najčastejšieho 
ochorenia vyvolávajúceho osteoartritídu, DBK je vývojovým ochorením s polygennou dedičnosťou 
vyskytujúcou sa u pudlov,

	 - znižovať výskyt jedincov s luxáciou pately ako vývojového ochorenia kolenného kĺbu, 
predpokladá sa, že za vznikom ochorenia je dedičnosť polygénneho charakteru, vyskutuje sa 
najčastejšie u pudlov toy, trpasličích a stredných,

	 - znižovať výskyt jedincov s dedičnými ochoreniami očí (napr. PRA - progresívna atrofia 
sietnice, dedičná forma katarakty, primárna luxácia šošovky), vyskytujúcich sa najmä u pudlov toy, 
trpasličích a stredných,

	 - znižovať výskyt jedincov s vrodenou agresivitou, vrodenou dominanciou, labilnou 
nervovou sústavou a agresivitou vyplývajúcou z extrémnej bojazlivosti

4) Zásady selekcie:

	 - podporovať také párenia, ktoré budú zabezpečovať dlhodobé ciele selekcie klubu,

	 - neodporúčať také párenia, ktoré by odporovali dosiahnutiu dlhodobých cielov selekcie 
klubu,

5) Pre dosahovanie dlhodobých cieľov a zásad plemenitby a selekcie bude klub vytvárať 

databázy informácií o všetkých výškových a farebných rázoch plemena pudel na Slovensku, o 
chovateľoch chovných psov a chovných súk plemena pudel a o registrovaných chovov 
pudlov. Štruktúru potrebných údajov pre vytváranie databáz potrebných pre dosahovanie 
dlhodobých cieľov a zásad plemenitby a selekcie klubu schvaľuje výbor klubu a táto štruktúra 
údajov bude po schválení výborom klubu prílohou tohto chovateľského poriadku.


I. Zaradenie do chovu - “bonitácia” 

1. Bonitácia je objektívny a v konečnom výsledku nemenný proces komplexného posúdenia, 
zmerania a zhodnotenia zvieraťa trojčlennou bonitačnou komisiou zriadenou na tento účel 
výborom klubu z členov výboru klubu. Zviera je posúdené z pohľadu jeho zdravotného stavu, 
stavby tela, temperamentu, pohybu a klubových pravidiel selekcie. Celý proces bonitácie je 
riadne spísaný v bonitačnej karte, schválenej výborom klubu, s výsledkom “chovná-ý” alebo 
“nechovná-ý”. Po podpise bonitačnej karty zúčastnenými stranami sa originál odovzdá 
majiteľovi pudla a kópia zostáva  v registratúre klubu. Zároveň podmienkou chovnosti je 
okrem bonitácie aj absolvovanie Klubovej výstavy (ďalej len “KV”) alebo Špeciálnej výstavy 
(ďalej len “ŠV”), minimálne v triede mladých a s hodnotením VD1, ktoré usporadúva klub 
spravidla raz ročne.Bonitáciu výbor klubu uskutočňuje spravidla 2x ročne. V odôvodnených 
prípadoch môže bonitáciu výbor klubu uskutočniť aj v inom termíne, ako je termín konania KV 
alebo ŠV tak, aby sa bonitácia konala najmenej raz ročne.


2. Zúčastniť sa na bonitácii uskutočňovanej klubom je možné prostredníctvom prihlášky na 
bonitáciu, ktorej vzor schvaľuje výbor klubu. Na bonitáciu budú pozvaní len tí prihlásení 
jedinci, ktorých majitelia zašlú poštou na adresu sídla klubu alebo elektronicky na adresu 
info@pudelklub.sk kompletne vyplnenú prihlášku na bonitáciu a všetky potrebné doklady 
potrebné k bonitácii, a to najmenej 21 dní pred konaním bonitácie. Zaslaním prihlášky na 
bonitáciu majiteľ pudla súhlasí so zhromaždením a spracovaním osobných údajov a 
zverejnením svojho mena a adresy. O časovom harmonograme bonitácie bude výbor klubu 
majiteľov pudlov, záujemcov o bonitáciu informovať poštou alebo e-mailom najneskôr 7 dní 

mailto:info@pudelklub.sk


pred termínom konania bonitácie. Poplatok za posúdenie na bonitácii pre člena a nečlena 
klubu stanovuje členská schôdza klubu. 


3. K bonitácii je potrebné doložiť:- potvrdenie o vyšetrení luxácie pately, ktoré bolo vykonané po 
dovŕšení 15mesiacov veku u stredných, trpasličích a toy pudlov. Potvrdenie o vyšetrení luxácie 
pately musí byť vyhotovené len certifikovaným posudzovateľom luxácie pately, ktorí sú 
uvedení v prílohe č.1 tohto chovateľského poriadku,


	 	 - potvrdenie o genetickom vyšetrení progesívnej retinálnej atrofie prcd-PRA u 	 	
	 stredných, trpasličích a toy pudlov alebo klinickéoftalmologické vyšetrenie, nie 	 	 	
staršie ako 1 rok ku dňu bonitácie. Ak majú obaja rodičia negatívny výsledok (N/N) 	 	 	
genetického testu prcd-PRA, stači doložiť kópie genetických vyšetrení oboch rodičov. 	 	 	
Jeho potomkova už musia mať nové genetické vyšetrenie,


	 	 - potvrdenie o vyšetrení dysplázie bedrových kĺbov (ďalej len “DBK”) pre 
pudlov veľkých po dovŕšení 18 mesiacov veku a stredných po dovŕšení 15 mesiacov veku 	
vyhodnotené komisiou posudzovateľov SPDD (Zriadenou snemom Spoločnosti 	
posudzovateľov DBK a DLK  (ďalej len “SPDD”). Podmienky a spôsob výkonu 	 	 	
posudzovania DBK a DLK upravuje Smernica Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK 	 	
SAVLMZ pre posudzovanie DBK a DLK https://www.savlmz.sk/odborne-sekcie/spdd/
smernica-spolocnosti-posudzovatelov-dbk-a-dlk-savlmz-pre-posudzovanie-dbk-a-dlk).


4. V deň vyhotovenia RTG snímku DBK musí posudzovaný jedinec dosiahnuť vek 18 mesiacov u 
pudlov veľkých a 15 mesiacov u pudlov stredných.


5. Výsledky bonitácie budú do 30 dní od konania bonitácie zverejnené na webovej stránke klubu 
- www.pudelklub.sk.


6. Bližšie podrobnosti, špecifikácie a doplnky procesu zaradenia do chovu - bonitácie upravuje 
Bonitačný poriadok klubu, ktorý schvaľuje členská schôdza klubu.


II. Pripúšťacie povolenie 

1) Základnou podmienkou pre chov pudlov podľa zásad FCI a v zmysle tohto poriadku je včasné 
vyhotovenie pripúšťacieho povolenia hlavným poradcom chovu, na základe elektronickej 
žiadosti chovateľa o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia , zaslanej najneskôr 6 týždňov pred 
očakávaným párením. Žiadosť o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia musí byť predložená na 
predpísanom tlačive, ktoré musí byť dostupné na webovej stránke klubu (www.pudelklub.sk). 
Predpísané tlačivo “Žiadosť o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia” schvaľuje výbor klubu. 
Prílohou žiadosti sú aj nasledovné dokumenty:


	 - potvrdenie o platbe,

	 - sken preukazu o pôvode krycieho psa (obidve strany),

	 - skeny zdravotných vyšetrení krycieho psa - 

	 	 - pudel veľký a stredný - výsledok vyšetrenia DBK,

	 	 - pudel stredný, trpasličí a toy - výsledok vyšetrenia obojstrannej luxácie pately,

	 	 	 	 	  	   - výsledok vyšetrenia PRA formy prcd alebo 	 	
	 	 výsledok klinického oftalmologického vyšetrenia nie staršie ako jeden rok ku dňu 	
	 	 vyhotovenia pripúšťacieho povolenia,

	 - potvrdenie výšky krycieho psa (ak nie je výška uvedená v preukaze o pôvode psa - napr. 	
	 Čestné prehlásenia majiteľa krycieho psa),


2) Pripúšťacie povolenie musí byť vyhotovené hlavným poradcom chovu v lehote do 14 dní od 
doručenia žiadosti o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia. Vo výnimočných prípadoch môže 
byť pripúšťacie povolenie vyhotovené do 5 dní, avšak poplatok za jeho vyhotovenie bude 
zvýšený na expresný poplatok.


3) Pripúšťacie povolenie obsahuje najmä tieto údaje: meno chovnej suky a mená odporúčaných 
krycích psov, dátumy ich narodení, názvy plemenných kníh a registračné čísla, adresy 
majiteľov, dobu platnosti pripúšťacieho povolenia, dátum vyhotovenia pripúšťacieho povolenia 
a meno a podpis hlavného poradcu chovu. Vzor pripúšťacieho povolenia (originál tlačivo ÚKK) 
musí byť dostupný na webovej stránke klubu (www.pudelklub.sk), a musí byť zabezpečený 
proti zneužitiu vodotlačou “VZOR” cez celú šírku tlačiva.
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4) Po uskutočnení párenia uhradí majiteľ krycieho psa, ak je členom SKCHP, klubom stanovený 
poplatok za párenie na účet klubu.


5) Platnosť vyhotoveného pripúšťacieho povolenia je 6 mesiacov odo dňa vyhotovenia a môže 
byť na požiadanie chovateľa len raz predĺžené hlavným poradcom chovu o ďalších 6 
mesiacov, a to z dôvodu, že nedošlo k páreniu.  Pripúšťacie povolenie platí vždy len na jedno 
párenie.


6) Párenie bez vyhotoveného pripúšťacieho povolenia hlavným poradcom chovu klubu, alebo 
svojvoľné dopisovanie, prípadne zmenenie navrhovaného krycieho psa sa považuje za vážny 
chovateľský priestupok a musí byť predmetom disciplinárneho konania.


7) Ak zahraničný jedinec, ktorý má byť použitý v chove, nemá genetické vyšetrenie prcd-PRA, 
môže byť pripustený len s jedincom s genetickým vyšetrením prcd-PRA s výsledkom N/N u 
pudlov stredných, trpasličích a toy.


8) Aj starší chovný jedinec musí mať v čase aktívneho použitia v chove vykonané platné 
zdravotné vyšetrenia. Ak starší jedinec nebol vyšetrený geneticky na prcd-PRA, platnosť 
klinického oftalmologického vyšetrenia je maximálne 12 mesiacov k dátumu vyhotovenia 
pripúšťacieho povolenia.



