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Šteniatko s preukazom o pôvode...

Pes Pre život



32

Rodokmeň nie je len obyčajný doklad 
o pôvode...
ak by sme použili emočnejšie slová, museli by sme rodokmeň 
nazvať aj svedectvom o zodpovednosti, dôslednosti a cieľavedomosti 
chovateľov...

CHov čiSTokRvnýCH pSov
Chov čistokrvných psov je na slovensku riadený slovenskou kynolo-
gickou jednotou (skJ), ktorá prostredníctvom svojich členských organi-
zácii (slovenský poľovnícky zväz - spz, Únia kynologických klubov 
- Úkk, zväz športovej kynológie - zŠk) združuje chovateľské kluby.

Chovateľské kluby sú v chove čistokrvných psov veľmi dôležité. 
spravujú jednotlivé plemená a starajú sa o organizovanie klubových 
aktivít, ktoré majú edukačný, spoločenský, ale hlavne chovateľský výz-
nam. na slovensku platí pravidlo, že jedno plemeno môže spravovať 
iba jeden klub. zabezpečuje sa tak rovnosť chovných podmienok pre 
každého jedinca z daného plemena.

Chovateľské kluby stanovujú podmienky chovnosti. ak má byť pes 
používaný v čistokrvnom chove, musí tieto podmienky splniť.

vaše šteniatko má preukazom pôvodu vystavený skJ. to znamená, že 
jeho rodičia a prarodičia a pra pra pra... rodičia všetky tieto podmien-
ky splnili. 

pRečo Sa STanovujú podmienky na 
zaRadenie do CHovu?
čistokrvný chov psov je chov nie len pre krásu a typické exteriéro-
vé znaky plemena... jeho snahou je šľachtiť jednotlivé rasy aj s ich 
typickou povahou.

zodpovednou selekciou sa do ďalšieho chovu vyberajú jedince tak, 
aby exteriérovo a povahovo zodpovedali oficiálnemu štandardu. 
dôraz je kladený na elimináciu chýb, ktoré sú v chove nežiaduce, ako 
napríklad chyby povahy (agresivita, plachosť...), exteriéru (zalomené 
chvosty, netypické sfarbenie, deformity kostí), zdravotné problémy 
(problémy s dýchaním, zlý vývoj kĺbov, hluchota...) a iné.

pes s preukazom pôvodu sa teda narodil rodičom, ktorí splnili pod-
mienky chovnosti stanovené klubom. má väčší predpoklad, že z neho 
vyrastie typický predstaviteľ svojho plemena nielen vo výzore, ale aj 
v povahe. preto jedine takéhoto psa môžeme nazývať ČistokrvnÝm. 

Pes Pre život 
nie Pre business

Gratulujeme, stali ste sa majiteľom šteniatka s Preukazom o Pôvode!

možno si poviete, že je to len nejaký dokument, ktorý hovorí o pôvode psa, pomenúva jeho rodičov 
a prarodičov. v podstate je to pravda, až na slovíčka „len nejaký“. 
Preto, aby sa váš pes narodil a mal preukaz pôvodu (rodokmeň), museli chovatelia cieľavedome 
a dlhodobo pracovať.
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CieĽavedomoSŤ
psa si vyberáme podľa toho, aké očakávania od neho máme. 
ak ho potrebujeme na stráženie, alebo na využívanie v bezpečnostnej 
službe (polícia, colná správa...), vyberáme si z plemien, ktoré majú na to po-
vahové predpoklady. iné požiadavky kladie na svojho psa poľovník, farmár, 
alebo záchranár. iné zasa ten, kto potrebuje, aby mu bol spoločníkom alebo 
canisterapeutom.

povahové a exteriérové vlastnosti psov je potrebné udržiavať tak, aby 
spĺňali naše požiadavky na ich využitie a aby boli v zhode s medzinárodný-
mi štandardmi. toto je hlavným cieľom a poslaním chovateľských klubov. 
na ich dosiahnutie organizujú aktivity a stanovujú logické a opodstatnené 
chovateľské podmienky.

čo napríklad môže byť podmienkou pre zaradenie psa do chovu?
•  výstavné výsledky – na potvrdenie typických exteriérových čŕt plemena.
•  pracovné skúšky – na potvrdenie pracovných vlôh (poľovné upotrebenie 

psa, alebo využitie v strážnej službe, polícii...).
•  zdravotné testy (kontrola bedrových kĺbov, sluchové či zrakové testy...) 

na predchádzanie dedične podmienených ochorení, ktoré by mohli 
znemožňovať psovi dôstojný a plnohodnotný život.

•  Testy temperamentu – na overenie psychickej stability a reakcií.
•  bonitácie – chovateľská prehliadka psa, na presný záznam jeho fyzických 

parametrov a kontrolu povahy. závery správne zaznamenanej bonitácie 
môžu byť využívané na zhodnotenie stavu celej populácie plemena.

dôSlednoSŤ
Teraz už vieme, že každý pes, ktorý má potomstvo s preukazom pôvo-
du, splnil podmienky chovnosti určené chovateľským klubom. 
ak nastanú okolnosti, že ich nesplnil, nemôže byť ďalej využívaný v čisto-
krvnom chove. aj keď on sám rodokmeň má, jeho prípadné potomstvo už 
nebude považované za čistokrvné.

Zdá sa vám to veľmi prísne?
možno áno, ale iba takáto dôslednosť napomôže splniť chovateľské ciele, 
ktorých hlavným princípom je chov zdravých a typických jedincov.

zodpovednoSŤ
Aj vy ste sa stretli s názorom, že to všetko robíme preto, lebo čistokrvný chov je 
už „degenerovaný“ a psy s rodokmeňom sú zaťažení množstvom ochorení?
tak to určite pravda nie je!

všetko robíme preto, lebo ako chovatelia sme zobrali zodpovednosť do 
svojich rúk. 
aj u ľudí platí pravidlo, že chorobám treba predchádzať... toto pravidlo 
aplikujeme na našich psoch. 
predstavte si kynologický svet, kde sa nerobí selekcia do chovu. predstavte 
si svet, kde chovateľ nemusí dodržiavať žiadne pravidlá, nemusí rešpektovať 
danosti genetiky, hygieny chovu a ani niesť zodpovednosť za ďalší osud 
odchovaných šteniat.
aké jednoduché je byť takýmto „chovateľom“! 
Je vám to povedomé?
Áno, presne o tomto je chov bezpapierových šteniatok. ak sa spoji s chu-
ťou po peniazoch, je to nešťastie pre psov a hanba pre nás ľudí.

úCTa
Je veľa chovateľov, ktorí majú doma okrem šampiónov a kvalitných chov-
ných jedincov aj psov s vylučujúcou chybou z chovu. Chovateľstvo, žiaľ, 
nie je iba o úspechoch. Úcta patrí tým, ktorí im naďalej poskytujú nielen 
starostlivosť, ale aj lásku. Je vizitkou každého seriózneho chovateľa, že psa 
s chybou, ktorá ho vylúčila z ďalšieho čistokrvného chovu, nebude používať 
na chov psov bez rodokmeňa! takýto rešpekt k plemenu by mal mať každý 
majiteľ čistokrvného psa.

Naším hlavným cieľom je chov zdravých 
a typických jedincov.

Každý pes, ktorý má potomstvo 
s preukazom o pôvode, splnil podmienky 
chovnosti určené chovateľským klubom.
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v opačnom prípade ide o poškodzovanie dlhoročnej snahy všetkých, kto-
rým ide o poctivý a zdravý chov. urobiť to, znamená prispieť k znehodno-
teniu plemena a zvýšiť riziko, že skončí v rukách množiteľov a priekupníkov. 
Je to začiatok cesty, ktorá končí v preplnených útulkoch. kto z nás by chcel 
zvýšiť počet túlavých, zimou a hladom trpiacich psov vyhodených na ulicu? 

môže CHov bezpapieRovýCH jedinCov 
začínaŤ aj u náS? niekToRé RozHodnuTia 
môžu maŤ vážne dôSledky. 
pRvý kRok vyzeRá vždy nevinne...
často začína slovami „len Raz...“

Zdá sa vám to prehnané?
Poviete si: „Iba raz moja sučka porodí šteniatka bez preukazu o pôvode... 
Veď iba raz poskytnem psa na takéto krytie...“

Šteniatká však raz dorastú a ponesú si v génoch neželanú vlastnosť, pre 
ktorú ich rodičia nemohli byť používaní v čistokrvnom chove. s vysokou 
pravdepodobnosťou si si aj niektorý z ich nových majiteľov raz povie, že 
Len raz... a kolotoč s chovom bezpapierových psov sa začal... niektoré 
zo šteniat sa dostane do dobrých rúk, ďalšie a ďalšie však zákonite raz 
končia v rukách množiteľov alebo bezcitných tyranov. 
Štatistiky sú v tomto neúprosné...

Myslíte si, že viete dobre odhadnúť ľudí a vaše LEN RAZ narodené šteniatka 
sa dostanú iba do dobrých rúk?
potom vás iste prekvapia tieto informácie:
•  Najviac vyhodených šteniatok na studenú ulicu je v povianočnom období. 

najprv si ho domov odnáša svedomitá rodina, ktorá chce urobiť radosť 
svojim deťom. stačí pár dní a pes – vianočný darček – sa stane príťažou 
o ktorú sa treba starať a vychovávať. kto by to bol povedal, že ho na 
ulicu či rovno do útulku odpracú ľudia, ktorí na vás pôsobili zodpovedne 
a láskavo?

•  Najbezcitnejšie podmienky pre psov, klietky plné výkalov, zámotky srsti, 
kŕmenie chlebom a vodou... tak toto doprajú svojim mnohopočetným 
psom množiteľky, ktoré pôsobia materinsky. Často vyzerajú ako dobré 
a starostlivé gazdinky, ktorým robí radosť niekoho opatrovať a vyvárať 
dobroty... o svojich priam materinských citoch a láske k psíkom presved-
čia každého.

•  Úspešný priekupník so psami vás môže ľahko presvedčiť, že v kynológii 
a chove psov je špičkový odborník a u neho sa budú mať šteniatka ako 
v bavlnke...

Áno, nečakajte, že vám niekto povie... „dobrý deň, zoberiem si od vás 
šteniatko a urobím z neho stroj na rodenie. poskytnem mu dusnú špinavú 
klietku a niekedy jedlo. Je jedno aké má očká, denné svetlo už z garáže aj 
tak nikdy neuvidí...“

nedopuSŤTe, aby Sa To STalo vášmu pSovi, 
alebo jeHo poTomkom...
majte v úcte predchádzajúcu prácu a snahu chovateľov. 
nepoužívajte svojho psa na bezpapierový chov ani v prípade, že nesplnil 
podmienky chovnosti. mali by ste mu naďalej venovať plnú starostlivosť. 
Humanita a láska k slabším je to, čo z nás robí dobrých a slušných ľudí.... 
aj keď s chybou, ale iste plný oddanosti k vám a vašej rodine bude vždy 
verne po vašom boku...

nezaTváRajme oči pRed RealiTou...
napriek veľkej spoločenskej snahe a morálnemu odsudzovaniu množite-
ľov, počet vyhodených, utýraných a túlavých psov každoročne narastá. 
veľa množiteľov, napriek verejnému pohŕdaniu, naďalej beztrestne odcho-
váva šteniatka nehumánnym spôsobom. Útulky nestíhajú svojou kapacitou 
a financiami zachraňovať to, čo kedysi možno vzniklo z lásky a malo na 
začiatku slová „Len raz...“

Napriek spoločenskému pohŕdaniu 
množitelia naďalej odchovávajú šteniatka 
nehumánnym spôsobom.
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a nie je to len problém útulkov, túlavých psov a utrpenia v rukách množi-
teľov. Je tu aj spoločenský problém, ktorý vzniká pre dedenie nevhodných 
povahových vlastností, nedostatočnú socializáciu a výcvik. nezvládnuté 
agresívne správanie, ktoré vedie k ľudským nešťastiam. Útoky psov, ktoré 
poznačia človeka na celý život. nie je to náhoda, že podľa štatistík väčšinu 
napadnutí človeka majú na svedomí krížence, teda psy bez preukazu o pô-
vode. nekontrolovaný chov prináša veľa nešťastia a vrhá zlé svetlo aj na 
nás poctivých chovateľov. nesieme spoločenskú zodpovednosť a žiaľ, sme 
často „hádzaní do jedného vreca...“ 

pozRiTe Sa na SvojHo pSa „inými“ očami...
kúpiť si psa s preukazom o pôvode znamená pochopiť mnohogeneračnú 
chovateľskú snahu. 
Je to šteniatko, ktoré si zasluhuje úctu a seriózny prístup, pretože je 
výsledkom práce a úsilia mnohých ľudí. v rodokmeni sú zaznamenané iba 
3 – 4 generácie predkov. ak by ste sa však pozreli viac do jeho minulosti, 
v mnohých prípadoch by ste videli históriu siahajúcu stovky rokov dozadu. 
prežili všetko to, čo prežívali naše ľudské generácie. zachovali si svoju 
čistokrvnosť napriek vojnám, nešťastiam a strádaniam... Boli spoločníkmi 
našich predkov a zachovali si svoju ušľachtilosť do dnešných čias. a na tom 
nič nemení ani fakt či z neho vyrástol šampión, alebo má chybu, pre ktorú 
už ďalej nebude používaný na chov. 

a čo záRuky?
je kúpa psa s rodokmeňom zárukou, že z vášho šteniatka vyrastie šam-
-pión, ktorému sa vyhnú všetky choroby a problémy sveta?
ako radi by sme odpovedali na túto otázku Áno... naším cieľom však nie 
je vám svet čistokrvných psov idealizovať... aj tu platí to, čo u ľudí. príroda 
je niekedy nevyspytateľná... aj ľudia s výborným zdravím môžu mať dieťa, 
ktoré ochorie a žiaľ, aj na nepredvídanú neliečiteľnú chorobu. aj krásnemu 
páru nemusí potomstvo vyrásť do princezien krásy... a tiež mu môžu zle 
odstávať uši alebo bude mať krivšie zuby... je to príroda.

v dobRom, aj v zlom...

ako ste si už iste všimli, robíme veľa pre to, aby sme predchádzali 
problémom. 
nemôžeme však predvídať budúcnosť tam, kde nemôžeme okolnosti 
ovplyvniť. keďže sme ľudia, máme inteligenciu a cit pre to, aby sme všetko 
chápali v týchto súvislostiach. každý chovateľ v kútiku duše v to verí. Hlav-
ne vtedy, keď s dôverou zveruje šteniatko do nových rúk.

my chovatelia si odchovy vo vlastnej chovateľskej stanici veľmi vážime. 
zodpovedne vyberáme tie najvhodnejšie rodičovské kombinácie, aby sme 
odchovali kvalitnú novu generáciu. takú, ktorá nám bude robiť radosť 
a napĺňať nás hrdosťou. keď vám chovateľ zveroval svoje šteniatko, v tej 
chvíli iste veril, že ste ten najvhodnejší a najzodpovednejší nový majiteľ. Ten, 
ktorý ho bude mať rád v dobrom, aj v zlom...

aby bolo čo najlepšie
Šteniatko už máte doma a iste rozmýšľate ako ďalej, aby bolo čo najlepšie....

Tu je niekoľko odporúčaní:

•  Buďte v kontakte s chovateľom. Informácie o šteniatku ho iste potešia. 
a vy sa ho pýtajte a pýtajte... môže vám veľa poradiť.

•  Nájdite si v blízkosti veterinára, ktorý má dobrú povesť a dobré skúse-
nosti. nezabúdajte na preventívne očkovania a veterinárnu starostlivosť.

•  Vychovávajte šteniatko od prvej chvíle, ako ste sa stali jeho majiteľom.
•  Zaobstarajte si literatúru o výchove a starostlivosti o psa.
•  Iba z plnohodnotnej potravy vám vyrastie zdravý a krásny jedinec. 
•  Zabezpečte okolie svojho domu tak, aby sa vám pes netúlal a nerobil ne-

želané „návštevy“ u susedov. nezabúdajte, nesiete zodpovednosť nielen 
za psa, ale aj za to, čo môže „vyviesť“.

•  Aj pes potrebuje bezpečné, čisté a zdravé prostredie. 
•  Hrajte sa s nim, venujte sa rozvoju jeho mentálnych schopností.

Zodpovedne vyberáme tie najvhodnejšie 
rodičovské kombinácie, aby sme odchovali 
kvalitnú novú generáciu...
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•  Všímajte si jeho správanie. Aj malé zmeny vám môžu naznačiť zdravotné 
problémy, alebo počiatky nevhodného správania. Čím skôr si všimnete 
tieto signály, tým skôr viete predchádzať vážnejším problémom.

•  Kontaktujte chovateľský klub (základný adresár nájdete na konci tejto 
brožúry) a staňte sa jeho členom.

•  Oslovte poradcu pre chov v klube. Je to často skúsený chovateľ, ktorý 
vám môže veľa poradiť.

•  Váš pes vníma viac, ako si niekedy vieme pripustiť. K starostlivosti a výcvi-
ku patrí aj pochvala a pohladenie...

•  Nepoužívajte svojho psa na množenie psov bez preukazu o pôvode. Aj 
toto je vizitka vašej vyspelej a múdrej osobnosti.

•  Rozvíjajte jeho vrodené povahové vlastnosti. Poľovne upotrebiteľné 
či pracovné plemená potrebujú podnety na upevnenie ich zdedených 
vlastností. doprajte mu to.

najčaSTejšie omyly/nepRavdy
preukaz o pôvode (rodokmeň) dostáva iba limitujúce množstvo 
šteniatok z vrhu. šteniatka nadbytočné alebo posledne narodené nie.

nie je to pravda.
všetky šteniatka, ktoré sa narodili zo spojenia rodičov s preukazom o pô-
vode a so splnenými podmienkami do chovu, dostávajú preukaz o pôvode. 
samozrejme, musia sa narodiť v chovateľskej stanici a musia byť pri tom 
dodržané všetky podmienky, ktoré si vyžaduje čistokrvný chov daného 
plemena. 

mám psa s preukazom o pôvode. musím s nim chodiť na výstavy.
nie je to pravda.

Účasť na výstavách alebo skúškach nie je povinná. Je len na vás, akých 
aktivít sa budete so psom zúčastňovať. Účasť na výstave však môže byť 
u niektorého plemena podmienkou zaradenia do chovu. ak nemáte tieto 
ambície, nemusíte sa výstav zúčastňovať. 

môj pes má rodokmeň (preukaz o pôvode), nepotrebuje pet pass.
nie je to pravda.

pet pass potrebuje každý pes. zaznamenávajú sa doň očkovania a zdra-
votný stav psa. Je nevyhnutný pri cestovaní so psom. základné očkovania 
by mal urobiť chovateľ. preto by ste pet pass mali dostať od neho spolu so 
psom.

psy s preukazom o pôvode sú prešľachtené. preto majú oveľa viac 
chorôb ako psy bez preukazu o pôvode.

nie je to pravda.
prísnymi chovateľskými podmienkami sa snažia chovatelia o zdravé línie 
a minimalizujú riziko dedičných ochorení. našou snahou je chov zdravých 
psov.

každý pes musí mať aspoň raz potomstvo zo zdravotných dôvodov.
nie je to pravda.

to, že pes nemá potomstvo, neovplyvňuje jeho zdravotný stav. nie je 
pravdou ani to, že psík je pokojnejší, keď sa používa na krytie. zdravotné 
problémy u sučky nie sú eliminované graviditou.

mám čistokrvného psa bez rodokmeňa...
Čistokrvný pes bez preukazu o pôvode (rodokmeňa) neexistuje. pes bez 
preukazu o pôvode, aj keď vykazuje črty niektorého čistokrvného ple-
mena, je považovaný za kríženca. Čistokrvný chov predpokladá evidenciu 
a poznanie predkov, ich fyzických aj povahových vlastností. pes bez preuka-
zu o pôvode má neznámy pôvod. Je to kríženec.

Nepoužívajte svojho psa na množenie jedincov 
bez preukazu o pôvode. Aj toto je vizitka vašej 
vyspelej a múdrej osobnosti.
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mini Slovníček

preukaz o pôvode (niekedy sa používa výraz rodokmeň) – dokument, 
ktorý zaznamenáva pôvod čistokrvného psa. obsahuje jeho meno, názov 
chovateľskej stanice, sfarbenie, registračné identifikačné číslo a 4 generácie 
rodičov a prarodičov. uvádzajú sa doň aj závažné zdravotné záznamy, 
výsledky skúšok a výstav. platný preukaz o pôvode má ochranné znaky 
slovenskej kynologickej jednoty a je vystavovaný niektorou z členských 
organizácii, ktoré zastrešuje (spz, zŠk sr, Úkk).

kríženec – pes, ktorý nemá známy pôvod. môže to byť potomok krížen-
cov, ale aj čistokrvných psov, ktorí nesplnili podmienky zaradenia do chovu.

pes bez preukazu o pôvode – každý takýto pes je kríženec, pretože nie je 
možne s určitosťou zistiť jeho pôvod.

Chovateľ – majiteľ chovateľskej stanice, ktorý v nej odchoval šteniatka na 
svojej sučke.

majiteľ – novo nadobúdateľ šteniatka, alebo psa. ten, kto psa dostal do 
svojho vlastníctva od chovateľa, alebo predchádzajúceho majiteľa. majiteľ sa 
stáva chovateľom až pri odchove šteniat vo vlastnej chovateľskej stanici.

Chovateľský klub – špecializovaný chovateľský klub, ktorý je garantom od-
borného vedenia chovu daného plemena. riadi chov na slovensku a určuje 
jeho podmienky. skJ akceptuje iba jeden klub pre jedno plemeno. tak je 
zabezpečená prehľadnosť a chovateľská zodpovednosť za vedenie plemena 
na slovensku.

Chovateľská stanica – medzinárodný certifikát s menom chovateľskej 
stanice. všetky šteniatka narodené v chovateľskej stanici nesú v mene jej 
názov. Chovateľské stanice sú medzinárodne chránené. potvrdzuje a regis-
truje ich FCi prostredníctvom skJ. tento dokument nie je prenosný na inú 
osobu. môže byť predmetom dedičského konania. 

kynológia – veda zaoberajúca sa chovom, výchovou a výcvikom psov.

mini adReSáR:

FédéRaTion Cynologique inTeRnaTionale – FCi – medzinárodná kynologická organizácia, ktorá celosvetovo 
riadi a koordinuje šľachtenie plemien psov. slovenských kynológov v FCi zastupuje skJ. FCi spolupracuje s ďalšími nadnárodnými 
kynologickými organizáciami, ako sú napr. akC v usa alebo kC v anglicku a tak umožňuje spoluprácu chovateľov na celom svete.

SlovenSká kynologiCká jednoTa – skJ – prostredníctvom svojich členských organizácií riadi chov čistokrvných psov 
na slovensku. Je garantom pravosti rodokmeňov a akceptácie kynologických aktivít voči zahraničiu. Je najvyššou kynologickou 
inštitúciou v slovenskej republike. vystavuje šampionáty, organizuje vrcholné kynologické akcie. 
sLovenskÁ kYnoLoGiCkÁ Jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava 
tel.: + 421 (0)2 52 49 22 98, skj@skj.sk, www.skj.sk 

peS pRe živoT, nie pRe buSineSS...
Webová stránka, ktorá sa venuje hodnotám chovu čistokrvných psov. ako sa nestať množiteľom a ani ich obeťou. sme naozaj 
majitelia a chovatelia psov, spĺňajúci všetky ušľachtilé morálne a etické požiadavky? stránka vznikla z iniciatívy skJ a jej členských 
organizácií. www.pesprezivot.sk

SlovenSké náRodné plemená pSov:  www.slovakdogbreeds.sk
Webová stránka venovaná slovenským národným plemenám psov. nájdete tu kontakty na kluby, ktoré spravujú naše národné 
plemená, štandardy a aktuality z klubového života alebo jednotlových chovateľských staníc.

SlovenSký poĽovníCky zväz – spz – člen skJ
spz – kynologický odbor, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
tel.: +421( 0)2/ 57 20 33 19, plem.kniha@spz-kynologia.sk
tel.: +421(0)2/ 57 20 33 21, kynologia@polovnictvo.sk, www.polovnictvo.sk

zväz špoRTovej kynológie SR – zŠk sr – člen skJ 
zŠk sr – medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
tel./Fax: (+421 48) 414 40 99, zsk-sr@zsk-sr.sk, www.zsk-sr.sk

únia kynologiCkýCH klubov – Úkk – člen skJ 
Únia kYnoLoGiCkÝCH kLuBov, Furmanská 9, 841 03 Bratislava 
tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91, unkk@unkk.sk (agenda klubov), www.unkk.sk 
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Slovenský poľovnícky zväzÚnia kynologických klubov

Dôverujeme Vám, že pes vo vašich rukách bude mať 
dôstojný život a využitie hodné jeho pôvodu, povahy 
a našej dlhoročnej chovateľskej práce.
Pripojte sa k nám a buďte zodpovedným majiteľom 
a chovateľom.
Stojte spolu s nami na strane humanity a poctivej 
kynológie.

Ďakujeme!
slovenská kynologická jednota

Zväz športovej kynológie

User
Lístok s poznámkou
Údaje uvádzané v tejto brožúre sa týkajú organizovanej kynológie pod patronátom FCI.( Malým písmom, ako je text na uplne poslednej strane)
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