
Chovateľské kolégium 

1) Chovateľské kolégium je poradným orgánom Výboru klubu pre chov pudlov. V súčinnosA s Výborom 
klubu sa podieľa na smerovaní chovu čistokrvných pudlov s preukazom o pôvode psa na Slovensku, 
vydáva odborné stanoviská, akHvne spolupracuje s chovateľmi, majiteľmi krycích psov 
a veterinármi, vyhodnocuje vývoj chovu a vývoj zdravia pudlov na Slovensku, podieľa sa na tvorbe 
databázy pudlov, pripravuje návrhy na zmeny Chovateľského poriadku v zmysle zefekHvnenia chovu 
plemena pudel, poskytuje konzultácie členom klubu. Predovšetkým však navrhuje dlhodobé ciele 
plemenitby a  zásady selekcie, ktorými klub zabezpečuje zdravý vývoj plemena Pudel na Slovensku. 

2) Chovateľské kolégium má  minimálne 3 členov. Jednotlivých členov chovateľského kolégia okrem 
predsedu chovateľského kolégia menuje výbor klubu na dobu neurčitú, na základe žiadosA riadneho 
člena klubu o členstvo v chovateľskom kolégiu. 

3) Predsedom Chovateľského kolégia je hlavný poradca chovu, ktorý riadi jeho činnosť, zvoláva jeho 
zasadnuAa a je zodpovedný za jeho činnosť.  

4) Členom Chovateľského kolégia môže byť  iba riadny člen klubu, ktorý odchoval aspoň dva  vrhy psov. 
Žiadosť o členstvo alebo žiadosť o zrušenie členstva musí byť doručená predsedovi SKCHP, ktorý na 
najbližšom výbore klubu predloží návrh na menovanie za člena chovateľského kolégia alebo 
zrušenie menovania člena chovateľského kolégia výboru klubu. Výbor klubu uznesením menuje 
alebo zruší menovanie člena chovateľského kolégia. 

5) Členstvo v Chovateľskom kolégiu zaniká aj zánikom riadneho členstva v klube.  

6) Členovia Výboru, okrem hlavného poradcu chovu, môžu byť členovia Chovateľského kolégia iba s  
hlasom poradným, t.j. nemajú hlasovacie právo. 

7) Menný zoznam členov Chovateľského kolégia je zverejnený na webovej stránke www.pudelklub.sk 

8) Chovateľské kolégium sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát za kalendárny rok. Rokovania 
Chovateľského kolégia zvoláva hlavný poradca chovu najmenej 10 dní vopred. 

9) Rokovanie Chovateľského kolégia je uznášaniaschopné, ak sú prítomní aspoň traja členovia 
Chovateľského kolégia s hlasovacím právom, vrátane jeho predsedu. Chovateľské kolégium 
rozhoduje uznesením. Uznesenie je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina 
prítomných  členov chovateľského kolégia. Zápisnica z rokovania musí byť predložená Výboru klubu 
v lehote do 3 pracovných dní odo dňa jeho konania. Vo výnimočných prípadoch, môže chovateľské 
kolégium  rokovať elektronicky - online. Podmienky rokovania, uznášania sa a zápisnica s termínom 
sú rovnaké ako pri prezenčom rokovaní. 

10) Cieľom rokovaní Chovateľského kolégia je prejednanie aktuálneho stavu v chove, návrhov na 
zlepšenie chovu, diskusia o nových poznatkoch, o zmenách v okolitých štátoch a ďalších 
skutočnosAach týkajúcich sa chovu pudlov. 

11) Chovateľské kolégium môže navrhovať zmeny Chovateľského poriadku, poskytuje Výboru klubu 
odborné stanovisko k navrhovaným zmenám Chovateľského poriadku. 

12) Výbor klubu je povinný vyžiadať si odborné stanovisko ku každému návrhu zmeny Chovateľského 
poriadku. Odborné stanovisko chovateľského kolégia k zmene chovateľského poriadku musí byť 
prílohou materiálu zmeny chovateľského poriadku klubu predloženého výborom klubu na 
schválenie členskou schôdzou. 

13) Chovateľské kolégium posudzuje odvolanie chovateľa proA neuvedeniu navrhnutého krycieho psa 
v Pripúšťacom povolení, odborné stanovisko bezodkladne zašle Výboru klubu, ktorý rozhodne 
o odvolaní s konečnou platnosťou. Odvolanie musí byť doručené predsedovi Chovateľského kolégia 
a predsedovi SKCHP. Predseda Chovateľského kolégia pri vydávaní odborného stanoviska 
chovateľského kolégia v tejto veci nemá hlasovacie právo. 

http://www.pudelklub.sk


14) V prípade, ak rozhodca pre posúdenie exteriéru na bonitácii navrhne neuchovnenie konkrétneho 
jedinca, o možnosA jeho uchovnenia rokuje Chovateľské kolégium, ktoré bezodkladne zašle odborné 
stanovisko Výboru klubu. O zaradení alebo nezaradení takého jedinca do chovu s konečnou 
platnosťou rozhodne Výbor klubu. 


