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Úvodná stránka 

V hornej časti sa nachádza čierny riadok 
na prihlásenie do členskej zóny stránky. 
Táto je iba pre členov! 

Menu je 
jednoduché a 
prehľadné. Každé 
plemeno má svoje 
vlastné menu. 

V nižšej časti webu sú novinky s 
novými príspevkami na stránke. 



Členská zóna 
Každý člen dostane do emailu vygenerované 
prihlasovacie meno a heslo do členskej zóny 
stránky. Nájdete ju v hornom, čiernom riadku 
stránky. Kliknite na „prihlásiť sa“. 

Druhý krok je prihlasovacie rozhranie, kam vyplníte meno 
a heslo zaslané klubom. Pokiaľ Vám údaje neprišli, kliknite 
na Registráciu a zaregistrujte sa. Administrátor Vás 
skontroluje a schváli. Vaše prihlasovacie meno musí byť v 
tvare menopriezvisko. 



Členská zóna - menu 

Po prihlásení do členskej zóny uvidíte v hornom menu novú 
časť, v ktorej nájdete všetky potrebné časti iba pre členov. 



Správy pre členov 
Táto sekcia slúži na informovanie o nových, 
dôležitých upozorneniach, alebo správach iba pre 
členov klubu. Nájdete tu aj zoznam členov klubu.  

Zápisnice a finančné správy 

V tejto časti nájdete všetky zápisnice a 
finačné správy, ktoré sa zachovali v archíve 
klubu. Sú radené prehľadne podľa rokov. 
Nájdete ich v pdf formáte, môžete si ich aj 
stiahnuť. 



Manuál chovateľa 

Novinkou na stránke je Manuál chovateľa. Slúži na jasné a zreteľné informovanie 
členov o postupe pri vybavovaní agendy chovu, importu či iných úkonov 
spojených s chovom psov. Nájdete tam aj jasné a prehľadné odkazy na potrebné 
dokumenty.  

Odporúčame pre všetkých nových, aj 

skúsených chovateľov! 



Uchovnenie jedinca 
Uchovnenie jedinca je nová a prehľadná stránka. Nájdete tu dve 
dôležité veci: 
1. Podmienky na uchovnenie rozdelené prehľadne podľa plemena. 

2. Žiadosť na uchovnenie jedinca 
 
Online žiadosť je potrebná po splnení 
podmienok chovnosti. Na základe tejto 
žiadosti môže poradca chovu potvrdiť 
chovnosť v rodokmeni. Ide o rýchly a 
prehľadný systém registrácie jedincov, ktorí 
splnili podmienky chovnosti. 

NOVINKA!!! 

Bez tejto prihlášky nebude 
možné vykonať potrebné 
úkony na uchovnenie. 



Pripúšťacie povolenie 

O pripúšťacie povolenie bude 
chovateľ žiadať už iba online cez 
žiadosť na stránke. Je to jednoduchý 
formulár, ktorý člena prevedie 
potrebnými údajmi. Takže už sa 
nestane, že niečo v prihláške 
zabudnete vypísať a všetky papiere 
budete mať v poriadku. 
 
Po odoslaní Vám pripúšťacie 
povolenie skontroluje poradca 
chovu a všetky potrebné 
dokumenty Vám odošle na adresu. 



Nahlásenie vrhu 

Podľa chovateľského poriadku 
musí každý chovateľ nahlásiť 
narodenie vrhu do 7 dní 
poradcovi chovu. 
 
Nahlásenie vrhu dostalo 
jednotnú formu!  Na 
nahlásenie členovia musia 
využívať online formulár z 
členskej zóny klubu. 



Klubový šampión 
V členskej časti webovej 
stránky nájdete žiadosti a 
podmienky šampionátov. Sú 
rozdelené prehľadne podľa 
toho či žiadate o Junior titul, 
Klubový šampión, alebo 
Veterán šampión. 

O titul sa žiada online! 

V dotazníku si nezabudnite 
vybrať o aký titul žiadate! 

Samotný formulár je jednoduchý. 
 
Novinkou je, že už nemusíte skenovať 
posudky z výstav. Stačí napísať výstavu, 
kde ste tituly získali! 

NOVINKA!!! 



Chovné jedince 

Každé plemeno má chovné 
jedince zoradené pod 
svojim plemenom. V 
zozname sú len základné 
informácie. 

Novinkou je karta chovného jedinca. 
Vlastná stránka každého chovného 
jedinca v klube. 

Kartu chovného jedinca musí vyplniť 
majiteľ jedinca. Pokyny a dotazník 
nájdete v sekcii „Správy pre členov“ 
 
Na karte sa nachádzajú všetky základné 
informácie o psovi/sučke, vlastná 
galéria fotografií, kompletný rodokmeň, 
zdravotné vyšetrenia a informácie o 
majiteľovi. 

NOVINKA!!! 



Podpora klubu 
Pokiaľ sa Vám páči práca klubu a jeho nový web. Budeme 
radi, ak klub podporíte. 
 
Pripravili sme na to pre Vás jednoduchý spôsob cez horné 
menu podpora. 

Darovacia stránka je 
robená cez 
www.darujme.sk  
 
Je ľahko dostupná a 
úplne transparentná. 
Všetky peniaze sú určené 
iba pre klub! 

Ďakujeme! 


