
Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov

TEST  CHOVATEĽSKÉHO  MINIMA

Meno a priezvisko:....................................................................................................

1. Čo rozumieme pod skratkou SKJ ?
a) Jedná sa o skratku plemennej knihy
b) Je skratkou kynologickej organizácie, ktorá Slovensko zastupuje v medzinárodných                       
kynologických organizáciách
c) Je skratkou organizácie, ktorej priamym členom je Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien 
psov a ktorá spravuje plemennú knihu klubov na Slovensku

2. Čo rozumieme pod skratkou FCI ? /Fédération Cynologique Internationale /
a) Je to organizácia ,ktorá zastrešuje  len plemená psov na Slovensku
b) Je to národná organizácia ,ktorá zastrešuje len vybrané skupiny psov
c) Je to svetová kynologická organizácia

3.Do koľkých skupín FCI rozdelené jednotlivé plemená psov?
a) Do desiatich
b) Do jedenástich ,vrátane neuznaných plemien
c) Do desiatich skupín ,vrátane neuznaných plemien

4. Čo sú neuznané plemená psov FCI ?
a) Jedná sa o národné plemená, ktoré sú uznávané v krajine pôvodu, ale nie medzinárodne
b) Jedná sa o psov ,ktorých rodičia majú PP ale šteniatka sú bez platného preukazu o pôvode
c) Jedná sa o krížence

4. Do ktorej skupiny FCI patria špice?
a) do 10 skupiny FCI
b) do 3 skupiny FCI
c) do 5 skupiny FCI

5.Čo rozumieme pod pojmom SKJ. sk
a) Je to  členská organizácia FCI (Medzinárodnej kynologickej federácie) a  hlavná kynologická 
organizácia na Slovensku
b)  Je to dobrovoľná miestna organizácia zastrešujúca kynológiu
c) Je to organizácia ktorá vydáva preukazy o pôvode pre psov na Slovensku

6. Čo je to UKK. sk / Únia kynologických klubov
a)  Je záujmové združenie právnických osôb, chovateľských klubov zastrešených v Slovenskej 
kynologickej jednote.
b) Je to dobrovoľná miestna organizácia zastrešujúca kynológiu
c) Je to organizácia ,ktorá zastrešuje veterinárne nedostatky v chove psov

7.Koľko riadnych členov má strešná organizácia na Slovensku?
a) 3
b) 4
c) 2

8. Aké veľkostné rázy podľa štandardu FCI u špicov poznáme?
a) trpasličí, malý stredný, veľký
b) nie je to podstatné
c) vlčí, veľký, stredný, malý, trpasličí

9.Čo je štandard plemena?
a) popisuje všetky požiadavky, ktoré sú kladené na ideálneho jedinca daného plemena
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b) určuje povahu psa
c) určuje zdravotný stav

10.Kedy,v ktorom veku  môže  pes/suka  absolvovať bonitáciu ?
a) po 10 mesiacoch života
b) po 8 mesiacoch
c) najskôr ako 12 mesačné

11. Je bonitácia pre :
a) členov SKCH špicov?
b) pre členov a nečlenov ,ktorí chcú chovať na danom jedincovi v SR
c) nie je povinná

12. Od koho a akou formou sa žiada tlačivo „pripúšťacie /krycie/ povolenie“
a) tlačivo je možné si stiahnuť z web stránky UKK
b) od poradcu ,tlačivom „ žiadosť o pripúšťacie  (krycie) povolenie, prílohy sú dokumenty a zasielajú 
sa poštou
c) od poradcu chovu, „ žiadosť o pripúšťacie (krycie) povolenie, prílohy sú dokumenty , stačí zaslať 
mailom

13. Čo je potrebné priložiť k žiadosti o „pripúšťacie povolenie“ ?
a) Kópiu PP matky a navrhovaného otca
b) Vyplnenú žiadosť o pripúšťacie povolenie .Kópiu PP matky s zaevidovaním chovnosti. Kópiu PP 
navrhovaného otca s potvrdením o chovnosti

14. Je nutné ,aby bol človek čo chce chovať špicov v SR členom klubu?
a) áno
b) nie
c) áno za určitých podmienok

15. Vekové rozmedzie pri výstavách pre triedu strednú je:
a) 12-18 mesiacov
b) 15-20 mesiacov
c)  15 -24 mesiacov

16. Kedy sa majú šteniatka čipovať?
a) 6 týždňov
b) 8 týždňov
c) 12 týždňov

17. Trvalý chrup psa má:
a) 42 zubov
b) 32 zubov
c) 40 zubov

18. Poznáme viac typov zhryzov u psov . Pre špice na chov a  výstavy platí:
a) len nožnicový
b) nožnicový. môže byť aj kliešťový, tolerovaný je aj predkus
c) nožnicový, tolerovaný je aj kliešťový

19. Minimálny vek sučky, ktorú chceme použiť v chove:
a) 18 mesiacov pre malé ráza,15 mesiacov pre stredné a veľké rázy
b) 15 mesiacov pre stredné a malé rázy a 18 mesiacov pre veľký ráz
c) 24 mesiacov pre všetky rázy

20.Do akého veku je potrebné zaslať prihlášku k zápisu šteniat na plemennú knihu?
a) do veku 3 mesiace
b) do veku 10 týždňov
c) do 60 dní od narodenia šteniatok



21. Aký druh PP je potrebné zabezpečiť šteňaťu v prípade ak ich majiteľ žije mimo územia SR
a) Importný preukaz o pôvode
b) exportný preukaz o pôvode
c) preukaz o pôvode pre neštandardné jedince

22.V SR môže mať chovateľ registrovaný:
a) iba jeden názov chovateľskej stanice, ktorý nemôže zmeniť
b) ľubovoľný počet
c) jeden názov, ktorý môže kedykoľvek zmeniť na základe písomnej žiadosti

23.Koľko cm musí mať špic vo výškovom ráze malý:
a) 18-24cm
b)  24-29cm
c)  30-45cm

24. Čo rozumieme pod pojmom CACIB?
a)  Čakateľstvo medzinárodného šampionátu práce
b)  Čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy
c)  Čakateľstvo národného šampionátu krásy

25.Aké sú podmienky pre udelenie titulu „Klubový šampión“ u špicov?
a) 1x CAC na medzinárodnej výstave
b)  3x CAC z klubových alebo špeciálnych výstav
c)  1x CAC na špeciálnej  výstave, získať titul Klubový víťaz,1xCAC na Medzinárodnej výstave

26.Ako dlho asi trvá ruja sučky?
a) cca 3 týždne
b) cca 1 týždeň
c) cca 10 dní

27. Ktorý deň hárania  je optimálny na krytie sučky?
a)  1-3 deň hárania
b) približne 9-16 deň hárania
c)  podľa vyšetrenia progesterónu

28.Ako dlho trvá gravidita sučky?
a) v priemere 63dní
b) v priemere 8 týždňov
c) 68 a viac dní

29. Koľko cm musí mať špic vo výškovom ráze trpasličí:
a) 18-24cm
b)  24-29cm
c)  30-45cm

30.Koľko cm musí mať špic vo výškovom ráze veľký:
a) 18-24cm
b)  24-29cm
c)  30-45cm

31. Môže vystavovateľ z posudzovania odstúpiť?
a) kedykoľvek v priebehu posudzovania
b) nesmie
c) pred začatím posudzovania psa

32. Čo musí spĺňať vami vybraný krycí pes v zahraničí?
a) zapísaný v plemennej knihe danej krajiny
b) spĺňať kritéria chovnosti danej krajiny
c) zapísaný v plemennej knihe UKK. sk s absolvovanou bonitáciou



33. Čo znamená byť asociovaný člen?
a) Je riadnym členom klubu ,využíva všetky výhody klubu ,ale nemôže byť volený do riadiacich 
orgánov klubu a nemá právo hlasovania
b) nemá žiadne práva a ani výhody klubu, je len  informovaný o dianí v klube
c) nemá žiadne výhody z členstva v klube, ale môže voliť

34. Ako často môže mať suka vrh?
a) pri každom háraní
b) 3x za dva roky potom vynechať jedno hárenie
c) vynechať po operačnom zákroku

35.Ak sa spoločný predok nachádza na strane matky aj otca v 4-5 generácii jedná sa o:
a) blízku príbuzenskú plemenitbu
b) vzdialenú príbuzenskú plemenitbu
c) úzku príbuzenskú plemenitbu

36. Do koľko rokov má suka povolenú chovnosť?
a) 6
b) 9
c) 8

Výsledok s počtom bodov:
(doplní poradca chovu)

Počet správnych odpovedí:
(doplní poradca chovu)

Dňa:                          v:                   podpis:


