ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9, 841 03 Bratislava
www.unkk.sk

ŽIADOSŤ O CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU
Navrhované názvy (maximálne 24 znakov vrátane medzier, apostrofov ...)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Názov registrovaného názvu chovu budem uvádzať vždy
pred menom psa (názov registrovaného chovu...)
alebo
za menom psa (...názov registrovaného chovu)

vhodné označte krížikom

Meno a priezvisko žiadateľa
presná adresa žiadateľa

dátum narodenia
telefón
email
Prehlasujem, že nemám a ani v minulosti som nemal(a) uznaný medzinárodne chránený registrovaný názov chovu
psov v FCI a že nebudem chovať psy na komerčné účely. Týmto sa podrobujem všetkým predpisom a nariadeniam
ÚKK, SKJ a FCI. Súhlasím s kontrolou odchovaných jedincov z môjho chovu. Súhlasím s nakladaním a
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 a v znení neskorších predpisov.
Názov môže byť chránený iba osobám od 18 rokov. Vybavovanie názvu trvá cca 4 až 8 mesiacov.
Smernica s podrobnými informáciami: http://skj.sk – pod dokumenty SKJ – registracia chraneneho nazvu chovu

dátum

vlastnoručný podpis žiadateľa

POTVRDENIE O ČLENSTVE V CHOVATEĽSKOM KLUBE

Potvrdzujem, že žiadateľ je členom klubu
dátum

podpis a pečiatka klubu

Žiadosť vyplňte paličkovým písmom, vo vlastnom záujme čitateľne. Žiadosť nie je možné poslať mailom!
K žiadosti priložte obojstrannú kópiu občianskeho preukazu (OP); ponechajte čitateľné všetky údaje okrem rodného
čísla a čísla OP, resp. doklad z miestneho úradu o trvalom pobyte. Bez kópie OP alebo dokladu o trvalom pobyte
nebude žiadosť vybavená. Dodatočné zmeny názvu nie sú možné. Jeden chovateľ môže mať len jeden chránený
názov registrovaného chovu psov, ktorý platí pre všetky plemená a doživotne. Priznanie chráneného názvu
registrovaného chovu psov je osobné, navždy.
K žiadosti priložte doklad o uhradení poplatku vo výške 40,- EUR za vybavenie medzinárodne chráneného
registrovaného názvu chovu psov. Bez uhradenia poplatku nebude žiadosť vybavená.
Poplatok uhraďte na účet: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,

č.účtu: IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359

