
Bonitačná smernica 

Slovenského Leonberger Klubu 

  

Článok I. 

Základné ustanovenie 

1. Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá na základe 

poznatkov o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a chybách    

v porovnaní s platným štandardom plemena Leonberger podľa FCI a na základe 

posúdenia rodokmeňovej hodnoty bonitovaného jedinca, slúži k určeniu jeho 

chovnej upotrebiteľnosti.  

2. Úspešné absolvovanie bonitácie (skúšky chovnej spôsobilosti) je 

základnou podmienkou pre zaradenie jedinca do chovu. 

Článok II. 

Riadna a mimoriadna bonitácia  

1. Bonitácia sa v pôsobnosti Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len SLK) 

vykonáva 2x, najmenej však jedenkrát v roku, spravidla na Klubovej výstave 

SLK alebo na Špeciálnej výstave SLK. Termín a miesto konania je oznámený 

Výborom SLK  na webovej stránke klubu.  

2. Mimoriadna bonitácia sa koná na základe individuálnej žiadosti na 

žiadateľom určenej výstave psov na území Slovenskej republiky. Žiadosť 

o vykonanie mimoriadnej bonitácie treba adresovať poradcovi chovu SLK.  

3. Návrh na konanie mimoriadnej bonitácie predkladá poradca chovu  
Výboru SLK, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.  

 
4. Riadna a mimoriadna bonitácia je spoplatnená podľa Cenníka poplatkov 

SLK. 
Článok III. 

Žiadosť o vykonanie bonitácie 

1. Žiadosť o vykonanie bonitácie môže podať iba majiteľ jedinca, ktorý 

má byť bonitovaný, alebo jeho splnomocnenec na základe plnomocenstva.  

2. Žiadateľ nemusí byť členom SLK, avšak SLK mu zabezpečuje 

chovateľský servis, ktorého podmienkou je uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní 

chovateľského servisu pre nečlenov SLK a dodržiavanie Zápisného poriadku Únie 

kynologických klubov (ÚKK), Chovateľského poriadku a Zápisného poriadku 



Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a Medzinárodného chovateľského poriadku 

Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). 

3. Žiadosť o vykonanie bonitácie sa podáva písomne na predpísanom 

tlačive poradcovi chovu SLK na adresu poradcu chovu minimálne 30 dní pred 

termínom konania riadnej bonitácie, ktorú SLK oznámil na webovej stránke 

klubu.  

4. Žiadosť o vykonanie mimoriadnej bonitácie sa podáva písomne na 

predpísanom tlačive poradcovi chovu SLK na adresu poradcu chovu 

minimálne 30 dní pred termínom konania žiadateľom určenej výstavy.  

5. Do žiadosti je treba uviesť: 

a) Celé meno a priezvisko žiadateľa. 

b) Adresu žiadateľa. 

c) E-mailovú adresu alebo telefónne číslo žiadateľa. 

d) Celé meno jedinca, ktorý má byť bonitovaný, jeho dátum narodenia, pohlavie 

a číslo SPKP. 

e) Meno otca a matky a výsledky ich vyšetrení DBK, LPN 1, LPN 2 a LEMP. 

6. K žiadosti treba priložiť: 

a) Kópiu  Preukazu o pôvode  jedinca, ktorý má byť bonitovaný. 

b) Potvrdenie o uhradení poplatku za bonitáciu podľa Cenníka poplatkov SLK. 

c) Vyhodnotenie vyšetrenia jedinca na DBK - dysplázie bedrových kĺbov. Môže 

byť doložená aj kópia. 

d) Minimálne dva posudky  z Klubovej výstavy SLK alebo Špeciálnej výstavy 

SLK. Môžu byť aj kópie posudkov. 

e) Genetické vyšetrenie jedinca na LPN 1, LPN 2 (platné je aj vyšetrenie rodičov). 

f) Vyšetrenie jedinca na stanovenie  profilu DNA. 

g) Genetické vyšetrenie jedinca na LEMP (platné je aj vyšetrenie rodičov). 

 

Článok IV. 

Pozvanie na bonitáciu  

1. Poradca chovu SLK oznámi žiadateľovi prijatie jeho Žiadosti 

o vykonanie bonitácie (mimoriadnej bonitácie).  



2. Ak jedinec, ktorý má byť bonitovaný, spĺňa všetky podmienky potrebné 

na bonitáciu,  pozve ho poradca chovu vhodným spôsobom (písomne poštou/e-

mailom/telefonicky) na bonitáciu.  

3. Ak jedinec, ktorý má byť bonitovaný, nespĺňa podmienky potrebné na 

bonitáciu, poradca chovu oznámi žiadateľovi písomne alebo e-mailom 

zamietnutie jeho žiadosti s uvedením dôvodu zamietnutia.  

4. Ak chýba niektorý z podkladov, predpísaných v čl. 3., ods. 5. a 6. tejto 

smernice, poradca chovu SLK vyzve žiadateľa vhodným spôsobom (poštou/e-

mailom) o ich doplnenie. Ak žiadateľ požadované podklady nedoplní, poradca 

chovu žiadosť zamietne.  

5. Žiadateľ sa môže písomne odvolať voči zamietnutiu jeho žiadosti k 

Výboru SLK do 15 dní od doručenia zamietavého stanoviska poradcu chovu.  

6. Ak Výbor SLK vyhovie odvolaniu žiadateľa, oznámi to žiadateľovi  a 

pozve ho na bonitáciu.  

7. Ak Výbor SLK nevyhovie odvolaniu žiadateľa, žiadateľ môže do 15 dní 
od doručenia jeho rozhodnutia podať písomné odvolanie k  Členskej schôdzi 
SLK, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.  

 

Článok V. 

Podmienky bonitácie  

1. Na bonitácii je možné sa zúčastniť od 18 mesiaca veku jedinca, 

rozhodujúci je deň narodenia ku dňu konania bonitácie.  

2. Na bonitáciu je potrebné splniť podmienky pre zaradenie jedinca do 

chovu stanovené v čl. 4., odstavec 2. Chovateľského a zápisného poriadku SLK.  

3. Na bonitáciu je potrebné predložiť: 

a) Preukaz o pôvode jedinca. 

b) Originál minimálne dvoch posudkov z Klubovej výstavy SLK alebo 

Špeciálnej výstavy SLK. Ak boli k žiadosti priložené originály posudkov, tak tento 

bod neplatí. Originály posudkov budú žiadateľovi vrátené po bonitácii.   

c) Očkovací preukaz (Pet pas). Bonitácie sa môžu zúčastniť iba  jedinci s 

platným veterinárnym potvrdením o zdravotnom stave jedinca. 

d) Originál posudku o vyšetrení psa na DBK - dysplázie bedrových kĺbov. Ak 

bol k žiadosti priložený originál, tak tento bod neplatí. Originály posudkov budú 

žiadateľovi vrátené po bonitácii.  



e) Genetické vyšetrenie LPN 1, LPN 2 (platné je aj vyšetrenie rodičov). 

f) Vyšetrenie na stanovenie  profilu DNA. 

g) Genetické vyšetrenie na LEMP (platné je aj vyšetrenie rodičov). 

h) Potvrdenie o zaplatení bonitačného poplatku  podľa aktuálneho Cenníka 

poplatkov SLK. 

Článok VI. 

Priebeh bonitácie  

1. Bonitácia je prevádzaná verejne trojčlennou Bonitačnou komisiou, 

ktorú navrhuje Výbor SLK. Komisia je zložená:  

- z predsedu komisie - delegovaný rozhodca SKJ na Klubovú alebo 

Špeciálnu výstavu SLK, s potrebnou kvalifikáciou a aprobáciou na plemeno 

Leonberger, ktorý je podrobne oboznámený so stavom chovu plemena 

Leonberger, Chovateľským a zápisným poriadkom SLK, Bonitačnou smernicou 

SLK a vo svojej činnosti postupuje podľa chovateľských zámerov SLK 

(nerešpektovanie uvedených zásad môže mať za následok jeho odvolanie 

z komisie), alebo ním môže byť rozhodca vybraný Výborom SLK, ktorý spĺňa 

vyššie uvedené podmienky,  

- z poradcu chovu SLK, 

- z člena SLK s viacročnými skúsenosťami z chovu plemena Leonberger.      

Posudzovanie Bonitačnou komisiou je kolektívne, všetci členovia po celú 

dobu hodnotenia úzko spolupracujú a spoločne stanovujú konečný Bonitačný 

kód.  

Na bonitáciu je možné prizvať aj klubom povereného veterinárneho 

lekára. 

2. Posudzovacími kritériami sú: 

a) Meranie – výška v kohútiku (pes min. 72 cm, suka min. 65 cm), váha (pes min. 

55 kg, suka min. 45 kg). 

b) Hodnotenie exteriéru (podľa štandardu FCI plemena Leonberger). 

c) Povaha – povahový test. 

3. Chovnosť obdržia len jedince skutočne vyspelé, typické, ktoré 

nevykazujú žiadne závažné chyby podľa štandardu FCI plemena Leonberger,           

s vyrovnanou povahou, riadne predvedené a v odpovedajúcej kondícii.  



4. Jedinca predvádza na bonitácii jeho majiteľ alebo ním poverená osoba,      

a to po celú dobu bonitácie. Účasť viacerých osôb v kruhu pri manipulácii              

s jedincom v priebehu bonitácie nie je povolená.  

5. Bonitačná komisia je oprávnená zo závažných dôvodov odložiť svoje 

rozhodnutie o spôsobilosti jedinca k chovu na ďalšiu bonitáciu. Dôvod musí 

byť verejne oznámený.  

6. Výsledok bonitácie je oznámený majiteľovi jedinca hneď po bonitácii a 

následne je výsledok bonitácie (Bonitačný kód a požiadavky na partnera) 

uverejnený aj na webovej stránke klubu.   

7. Výsledok bonitácie je zaznamenaný na mieste do Bonitačnej karty, jej 

originál dostane na mieste majiteľ a kópiu poradca chovu. Na Bonitačnej karte je 

krátko vyjadrené hodnotenie jedinca a požiadavky na partnera, s ktorým sa 

jedinec má alebo nesmie páriť. 

8. Rozhodnutie Bonitačnej komisie je konečné.  

Článok VII. 

Zubná karta  

1. Na každej klubom usporiadanej akcii /bonitácii, výstave/ je možné si 

nechať potvrdiť Zubnú kartu, ktorá je dokladom o plnochruposti a skuse jedinca 

pre prípad úrazu.  

2. Karta musí byť potvrdená 3 rozhodcami. Pokiaľ sú prítomní, je možné 

toto previesť aj na jednej akcii súčasne.  

3. Vyplnenie Zubnej karty nie je povinné a nezbavuje majiteľa povinnosti 

riadne predviesť chrup jedinca na bonitácii. 

Článok VIII. 

Rozhodnutie o chovnosti 

1. Bonitačná komisia môže o bonitovanom jedincovi rozhodnúť 

nasledovne: 

a) Chovný. 

b) Nechovný.  

2. Rozhodnutie o udelení chovnosti/nechovnosti sa zaznačuje do 

Bonitačnej karty a do Preukazu o pôvode bonitovaného jedinca.   

      Článok IX.  

     Odvolanie 



1. Voči rozhodnutiu Bonitačnej komisie o udelení nechovnosti má majiteľ 

bonitovaného jedinca právo odvolať sa a to priamo na mieste, alebo písomne 

do 30 dní od rozhodnutia Bonitačnej komisie k Výboru SLK.  

2. Ak Výbor SLK vyhovie odvolaniu, oznámi to majiteľovi bonitovaného 

jedinca a pozve ho na nasledujúcu bonitáciu, kde Bonitačná komisia nanovo 

posúdi bonitovaného jedinca a rozhodne o udelení chovnosti/nechovnosti 

jedinca. 

3. Voči opätovnému rozhodnutiu Bonitačnej komisie o udelení 

nechovnosti sa už ďalšie odvolanie nepripúšťa a rozhodnutie Bonitačnej komisie 

je konečné.  

Článok X. 

Záverečné ustanovenia  

1. Majiteľ bonitovaného jedinca má právo za porušenie Bonitačnej 

smernice SLK podať sťažnosť na Výbor SLK. 

2. Táto novelizovaná Bonitačná smernica SLK bola schválená na Výročnej 

členskej schôdzi SLK dňa 18. 5. 2019. Týmto dňom nadobúda účinnosť a 

platnosť. Právo zmeniť jej znenie v ktorejkoľvek časti má jedine Členská 

schôdza  SLK. 

 

V Jasnej,  dňa 18.5.2019 

 


