
 

Všeobecné ustanovenia bonitačného poriadku Landseer klubu 

Bonitácia je komisionálne zhodnotenie a výber jedincov vhodných pre chov. Predmetom hodnotenia je 
exteriér, povahové vlastnosti a zdravie jedinca. Majiteľ je povinný svojho psa na bonitáciu pripraviť. Údaje 
o bonitácii sa zaznamenávajú do bonitačnej karty. Úspešné absolvovanie bonitácie je základnou 
podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. Celkový výsledok a získaný bonitačný kód sa zapíše do 
preukazu o pôvode psa. Bonitačnú kartu potvrdzuje bonitačná komisia svojimi podpismi, chovnosť potvrdí 
v PP podpisom delegovaný rozhodca. 

Bonitačný kód sa skladá zo štyroch častí v tvare:  AAA B CC DD 

AAA - tri číslice charakterizujúce veľkosť - farba oka – záhryz 

B – písmená popisujúce chyby exteriéru 

CC – číslice popisujúce sfarbenie a povahu 

DD – písmená popisujúce výsledok RTG vyšetrenia DBK a DLK 

Bonitáciu môže absolvovať každý jedinec iba jedenkrát v živote. Len pri odročení jedinca bonitačnou 
komisiou alebo pri odstúpení (rozhodnutie majiteľa) počas bonitácie môže pes bonitáciu zopakovať. V 
prípade negatívneho výsledku bonitácie majiteľ psa nemá nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku 
negatívneho výsledku vznikla. Majiteľ psa zodpovedá za škody spôsobené psom počas bonitácie. 
 

Usporiadanie bonitácie: 
 
Usporiadateľom bonitácie na Slovensku pre plemeno landseer  je Landseer klub. Miesto a dátum bonitácie 
určuje výbor, spravidla dvakrát ročne. Za administratívnu stránku bonitácie zodpovedá hlavný poradca 
chovu. 
Prihlášku na bonitáciu posiela na vyžiadanie hlavný poradca chovu. Uzávierka prihlášok je 2 týždne pred 
termínom konania sa bonitácie. 
Bonitačný poplatok je 10,- € pre člena klubu a 30,-€ pre nečlena klubu, ktorý musí byť uhradený do 
termínu uzávierky. Pri opakovaní bonitácie z dôvodu odstúpenia alebo neúspešnej povahovej skúšky sa 
platí bonitačný poplatok na ďalšiu bonitáciu v plnej výške. Pri odročení jedinca bonitačnou komisiou sa 
bonitačný poplatok neplatí. 

 

Podmienky účasti na bonitácii: 
 

• platný preukaz o pôvode vydaný v súlade s predpismi FCI a SKJ. 

• v deň bonitácie dosiahnutý minimálny vek 18 mesiacov . 

• Bonitácie sa uskutočňujú spravidla dvakrát ročne. V prípade, že pes má splnené všetky 
podmienky pre chovnosť okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr s tým, 
že chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku. 



 

• vyhodnotenie rtg na dysplaziu bedrových a lakťových kĺbov.  

• absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho aspoň jedna musí byť vo veku od 15 mesiacov 
vrátane, a to v triede mladých, triede strednej a vyššej a jedna z výstav musí byť klubová 
alebo špeciálna výstava poriadaná klubom. Triedy šteniat a dorastu  sa do bonitácie 
nepočítajú 

• importované jedince v majetku slovenských majiteľov musia byť zapísané v SPKP. 

Bonitačná komisia 

Bonitačná komisia je navrhovaná výborom klubu. Je vymenovaná len na deň bonitácie. Pracuje 
minimálne v trojčlennom zložení. Predsedom komisie je rozhodca pre exteriér, ktorý má aprobáciu 
na bonitované plemená, a ktorý musí byť na bonitáciu riadne delegovaný Slovenskou kynologickou 
jednotou. Ďalšími členmi komisie sú spravidla poradcovia chovu, prípadne členovia výboru alebo 
výborom určený člen klubu. Bonitačná komisia je povinná zapísať do bonitačnej karty dosiahnutý 
výsledok. Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. 

 

Výsledok bonitácie: 

 
Po celkovom zhodnotení predvedeného jedinca komisia udelí výsledné hodnotenie: 

 
Chovný - jedinec, ktorý spĺňa požiadavky štandardu, môže mať určité nedostatky, ale je bez 
závažných chýb. Má prípustné vyhodnotenie na dyspláziu bedrových, lakťových kĺbov. 

Chovný s podmienkou – jedinec, ktorý spĺňa podmienky štandardu s výhradou, prítomné sú chyby, 
ktoré jednoznačne nevylučujú jedinca z chovu, ale ich výskyt nie je žiaduci. Znenie podmienky je 
presne stanovené v časti Slovný posudok bonitačného kódu. 

 
Nechovný – jedinec, ktorý vykazuje hrubé chyby nad rámec štandardu; má výrazné chyby sfarbenia; 
jeho výška nezodpovedá tolerancii určenej štandardom; má chýbajúce zuby okrem tých, ktoré sú 
tolerované štandardom; kryptorchid; je agresívny alebo bojazlivý; pri výsledku DBK horšom ako C, 
DLK horšom ako 1. Taktiež jedinec, u ktorého kumulácia exteriérových a/alebo povahových chýb či 
dysplazie má za následok, že daný jedinec nie je vhodným pre chov.  

 
Odstúpil – ak sa majiteľ v priebehu bonitácie rozhodne odstúpiť z bonitácie, ešte pred jej ukončením 
a konečným verdiktom. 

 
Odročený – na podnet bonitačnej komisie, v prípade že pes vykazuje známky ochorenia, úrazu, 
fyzický alebo psychický vývin jedinca nie je ešte ukončený, alebo je podozrenie na chybu, ktorá môže 
mať za následok neuchovnenie. 



 

Chovnosť suky končí dovŕšením veku 9 rokov (8 rokov + 364 dní). Ten deň sa považuje za posledný 
možný termín nakrytia. Chovnosť môže byť predĺžená na základe rozhodnutia výboru klubu. 
Chovnosť psa nie je obmedzená vekom. 

Chovnosť jedinca môže byť ukončená v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u 
potomkov, alebo v prípade zdravia ohrozujúceho zdravia chovného jedinca. Návrh na ukončenie 
chovnosti podáva s písomným odôvodnením poradca chovu.  Konečné rozhodnutie o ukončení 
chovnosti prináleží výboru klubu.  

 
Bonitačná karta a skúška povahy sa vypisuje dvojmo, jeden exemplár pre majiteľa psa a jeden 
exemplár pre hlavného poradcu chovu 

Záverečné ustanovenia 

 
Povinnosťou hlavného poradcu chovu je zverejniť výsledky bonitácie na webovej stránke klubu. 
Zaradenie psa do registra chovných jedincov vykoná SPKP na žiadosť majiteľa psa, zápis suky do 
registra chovných jedincov sa vykonáva spolu s prihláškou prvého vrhu suky. 
V prípade porušenia tohto bonitačného poriadku, je možné sa odvolať, a to písomne podaním 
podnetu prezidentovi klubu doporučeným listom najneskôr do dvoch týždňov po konaní sa bonitácie. 
Prezident prerokuje sťažnosť s výborom klubu a dá písomnú odpoveď. 

 

 

 


