DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Bonitačný poriadok
Článok 1
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Bonitácia je odbornou chovateľskou činnosťou, ktorá slúži k získavaniu poznatkov o
exteriérových a povahových vlastnostiach predvedených psov, o ich nedostatkoch a
vadách v porovnaní so štandardom plemena dobermann.
1.2. Účasť na základnej bonitácii je jednou z podmienok pre zaradenie psov, alebo súk do
chovu.
1.3. Základnej bonitácie sa môžu zúčastniť iba psi a suky s preukazom o pôvode, ktorí majú
minimálny vek 16 mesiacov a ktorí absolvovali zvod mladých.
1.4. Výberovej bonitácie sa môžu zúčastniť psi a suky vo veku od 16 mesiacov.
1.5. Účasť na výberovej bonitácii je podmienená:
a) úspešným absolvovaním základnej bonitácie,
b) skúškou z výkonu I. stupňa.
1.6. Bonitácie sa môžu zúčastniť iba zdravé zvieratá v dobrej kondícii.
1.7. Háravé suky sa môžu na bonitácie zúčastniť, ale ich majiteľ musí túto skutočnosť
oznámiť usporiadateľovi pred vstupom suky do priestoru konania bonitácie. Bonitáciu
vykonávajú až na záver celej akcie.
1.8. U jedincov, ktorí už sú zaradení do chovu a úspešne splnili podmienky bonitácie (majú
už zadaný bonitačný kód), nie je možné bonitáciu ešte raz opakovať za účelom
zmenenia bonitačného kódu. Toto ustanovenie platí aj v súvislosti s výberovou
bonitáciou.
1.9. Po jednom neúspešnom absolvovaní základnej, alebo výberovej bonitácie z dôvodu
povahy, je prípustné neobmedzene opakovanie bonitácie. Čas pre opakovanie bonitácie
sa neurčuje.
1.10. U jedincov vyradených z chovu z dôvodov vád exteriéru, stanovených ako vyraďujúce
vady, opakovanie bonitácie nie je možné.
1.11. U importovaných jedincov je povinnosťou majiteľa predviesť psa na bonitácii v SR, aj
keď tento jedinec už absolvoval bonitáciu v inom štáte. Výnimku tvoria importovaní
psi, ktorí majú ZTP.
1.12.
Článok 2
ZÁSADY PRE PORIADANIE BONITÁCIÍ
2.1. Poriadateľom bonitácií je Dobermann klub SR (ďalej DK SR).
2.2. Dátum a miesto konania DK SR uverejňuje na webovej stránke.
2.3. DK SR zabezpečí na bonitáciu kvalifikovaných figurantov.
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Článok 3
PRÁVA PORIADATEĽA
3.1. Požadovať fotografiu, fotokópiu preukazu o pôvode a vyhodnotenie RTG bedrových
kĺbov psa prihlasovaného na bonitáciu, v zdôvodnených prípadoch prihlášku odmietnuť
a vrátiť.
3.2. Požadovať od majiteľa úhradu poplatkov vopred.
Článok 4
POVINNOSTI PORIADATEĽA
4.1. Zaistiť včasné naplánovanie akcie súčasne s uvedením dátumu a miesta konania, meno
a adresu vedúceho akcie, ktorý za akciu zodpovedá.
4.2. Schválený termín zverejniť na webovej stránke DK SR najmenej tri mesiace pred
konaním akcie s podrobnými údajmi o akcii a o termíne uzávierky prihlášok.
4.3. Na akciu zaistiť veterinárnu službu.
4.4. Uhradiť delegovaným členom bonitačnej komisie a figurantom cestovné a odmenu za
posudzovanie v súlade s platnými predpismi SKJ.
4.5. Jeden mesiac pred konaním akcie vyrozumieť delegovaných členov o podrobnostiach
akcie.
4.6. Zabezpečiť riadny priebeh celej akcie po stránke technickej (pripraviť stôl, stoličky,
písací stroj, nádobu s vodou, mydlo, uterák, dáždnik, vyplniť bonitačné karty, vymedziť
miesto pre posudzovanie, zaistiť uväzovacie lano na preskúšanie pováh, pištoľ na
streľbu vrátane nábojov a pod.). Súčasne vyhradiť jednu miestnosť pre činnosť
bonitačnej komisie.
4.7. Výška poplatku na bonitácii je určovaná členskou schôdzou DK SR.
Článok 5
PRÁVA MAJITEĽA PSA
5.1. Prihlásiť sa na bonitáciu.
5.2. Obdržať pokyny a informácie od poriadateľa potrebné k účasti na bonitácii.
5.3. Žiadať na záver akcie zdôvodnenie zadaného bonitačného kódu, resp. prípadné
nezaradenie do chovu a pod.
5.4. Obdržať kópiu bonitačnej karty so všetkými údajmi.
5.5. Zaslať preukaz o pôvode na plemennú knihu k preregistrácii do chovu.
Článok 6
POVINNOSTI MAJITEĽA PSA
6.1. V stanovenom termíne zaslať prihlášku, fotografiu psa, fotokópiu preukazu o pôvode,
vyhodnotenie RTG bedrových kĺbov a fotokópiu o úhrade bonitačného poplatku na
adresu poriadateľa.
6.2. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode psa, predložiť ku kontrole veterinárny
preukaz a členský preukaz DK SR s vyznačenou platnosťou.
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6.3. Dostaviť sa včas na miesto trvania bonitácie, zúčastniť sa jej po celú dobu trvania a
riadiť sa pokynmi bonitačnej komisie a poriadateľov.
6.4. Dbať na bezpečnostné a veterinárne predpisy a opatrenia.
6.5. Vybaviť psa hladkým sťahovacím obojkom a pevným vodítkom.
Článok 7
BONITAČNÁ KOMISIA
7.1. Posudzovanie psov na bonitácii môžu vykonávať vybraní rozhodcovia pre exteriér psov
delegovaní DK SR, ktorí sú podrobne oboznámení so stavom chovu posudzovaného
plemena a postupujú vo svojej činnosti podľa chovateľských zámerov klubu..
7.2. Bonitačná komisia je trojčlenná a určuje ju výbor DK SR.
Tvoria ju:
a) rozhodca pre exteriér,
b) rozhodca pre posudzovanie povahy,
c) poradca chovu
7.3. Počet posúdených jedincov pre bonitačnú komisiu na jeden deň nie je vzhľadom k málo
početnosti plemena obmedzený.
7.4. Členovia bonitačnej komisie po celú dobu hodnotenia psov úzko spolupracujú a
stanovujú konečný kód a rozhodujú o zaradení do chovu.
Členovia komisie sú poverený dielčími úlohami:
a) rozhodca pre exteriér navrhuje kód exteriéru
b) rozhodca pre povahu navrhuje kód pre povahu
7.5. Bonitačná komisia je povinná zapísať do preukazu o pôvode a do bonitačnej karty
dosiadnutý bonitačný kód a písomne sa vyjadriť o výsledku predvedenia tzn. či :
a) splnil podmienky základnej, alebo výberovej bonitácie, označí sa
ZARADENÝ - CHOVNÝ
b) v prípade, ak pes vykazuje niektorú z vád exteriéru, vyraďujúcu z chovu, označí sa
VYRADENÝ
c) v prípade, ak pes nesplnil podmienky základnej, alebo výberovej bonitácie pri
preskúšaní povahy, označí sa
NEZARADENÝ,
POZNÁMKA:
Potvrdenie chovnosti vykoná plemenná kniha do zaslaného preukazu o pôvode (u psa sa
PP zasiela doporučene plemennej knihe po splnení všetkých podmienok chovnosti, u súk
sa PP prikladá až k prihláške k zápisu šteniat prvého vrhu). Po úspešnom absolvovaní
alebo obhájení výberovej bonitácie, majiteľ psa zasiela PP znovu k preregistrácii.
Výsledok posúdenia psa potvrdia svojim podpisom všetci členovia bonitačnej komisie v
preukaze o pôvode a na bonitačnej karte.
7.6. Bonitačná komisia odovzdá kópiu bonitačnej karty s tabuľkou povahy majiteľovi psa a
na požiadanie odôvodní dosiahnutý výsledok.
7.7. Originál bonitačnej karty archivuje u seba PCH.
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Článok 8
BONITAČNÝ KÓD
8.1. Pre plemeno dobermann je vypracovaný samostatný kódovací systém z písmen a číslic,
ktorý je podrobne uvedený na bonitačnej karte. Tento systém navrhuje a schvaľuje DK
SR.
8.2. Znaky plemennej príslušnosti a odchýlky od štandardu sú označované písmenami. V
tejto časti kódu je možné uviesť viac znakov.
8.3. Povahové vlastnosti sú vyjadrené kódom s tabuľkou - Schéma povahy.
Článok 9
ZÁKLADNÁ BONITÁCIA
Skúška povahových vlastností
9.1. Skúška povahových vlastností sa hodnotí v troch etapách:
I.etapa: prejav psa pri psovodovi. V tejto etape sa hodnotí prejav psa počas merania,
váženia a po celú dobu posudzovania exteriéru. Po opustení posudzovacieho
kruhu prechádza psovod so psom na vodítku skupinou niekoľkých osôb
nepravidelne sa pohybujúcich. Osoby môžu vykonávať primerané rušivé
vplyvy (rozhovor, pustenie kľúčov, otvorenie dáždnika, nesenie veľkej
batožiny a pod.). Po absolvovaní tejto etapy prechádza psovod s upútaným
psom smerom ku kolíku a počas presunu sa na pokyn rozhodcu vystrelí z
opačnej strany. Pri streľbe ráže 6 mm je vzdialenosť cca 25 m , pri ráži 9
mm - cca 25 m.
II.etapa: prejav psa bez ovplyvňovania psovodom. Psovod uviaže psa bez náhubku
na pevné lano upevnené na kolíku a ukryje sa do určeného úkrytu. Po
určitom čase (3 minúty) rozhodca ide normálnou chôdzou ku psovi a snaží
sa s ním nadviazať priateľský kontakt.
III.etapa: samostatnosť psa v blízkosti psovoda. Psovod so psom bez náhubku (na
vodítku, alebo navoľno) postupuje určeným smerom, kde je úkryt figuranta.
Vo vzdialenosti psovoda cca 8 metrov od ukrytého figuranta, tento vystúpi 2
kroky z úkrytu a vykoná prepad psovoda spredu. Psovod môže držať pri
prepade psa na vodítku, pes musí prepad zlikvidovať. Nie je rozhodujúce, či
vykoná zákus do rukáva, alebo do inej časti tela. Po odvolaní psa - po
pustení figuranta, psovod so psom odchádza.
V priebehu bonitácie sa hodnotí:
Odvaha, sebaistota, ovládateľnosť, temperament, ostrosť, obranný pud, bojovnosť,
odolnosť, tvrdosť, dráždivosť, útlm, reakcia na streľbu. Sila prejavu jednotlivých
povahových vlastností sa zaznamenáva krížikovaním do Schémy povahy..
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9.2. Schéma povahy:
ROZDELENIE
sebaistota - odvaha
Ovládateľnosť
Temperament
Ostrosť
obranný pud
Bojovnosť
odolnosť – tvrdosť
prah dráždivosti
reakcia na streľbu

malý
::::::::::::::::::::

nízky
::::::::::::::::::::
plachý

PREJAV
stredný
výrazný
veľmi výrazný
:::::::::::::::::::: //////////////////// ////////////////////
//////////////////// //////////////////// ////////////////////
//////////////////// //////////////////// ::::::::::::::::::::
//////////////////// //////////////////// ::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::: //////////////////// ////////////////////
:::::::::::::::::::: //////////////////// ////////////////////
:::::::::::::::::::: //////////////////// ////////////////////
stredný
vysoký
veľmi vysoký
//////////////////// ::::::::::::::::::::
citlivý
malá reakcia
ľahostajný
:::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ////////////////////

9.3. Žiadané prejavy sú zaznamenávané vo vyčiarkovaných políčkach, prípustné prejavy v
políčkach bodkovaných a nežiadúce - vylučujúce prejavy zaznamenávané v políčkach
bielych.
9.4. Okrem grafického vyjadrenia povahového prejavu v tabuľke Schéma povahy sa
vykonáva celkové hodnotenie psa z hľadiska vyššej nervovej činnosti (vyrovnanosť
vzruchov a útlmov).
Vyrovnanosť vzruchov a útlmov sa zaznamenáva do piatich možných kategórií a to:
A
vzruchy a útlmy sú vyrovnané
ZARADENÝ – CHOVNÝ
B
vzruchy prevažujú nad útlmami
ZARADENÝ – CHOVNÝ
C
útlmy prevažujú nad vzruchmi
ZARADENÝ – CHOVNÝ
D
veľmi vysoký prah dráždivosti
NEZARADENÝ
E
veľmi nízky prah dráždivosti
NEZARADENÝ
Sila prejavu je vyjadrená v dvoch stupňoch:
I.
Silný prejav
II. Nižšia intenzita prejavu
Článok 10
VÝBEROVÁ BONITÁCIA
10.1. Celkové preskúšanie povahy pri výberovej bonitácii sa vykonáva v rovnakých etapách
ako pri základnej bonitácii Rozdiel je však v dôraznejšej činnosti figuranta, väčšej
vzdialenosti pri kontrolnom zadržaní (protiútok na 50 m) a v prísnejšom posudzovaní
celkového prejavu psa. Pri vykonávaní výberovej bonitácie je nutné, aby pes najviac na
tri zvukové povely pustil figuranta pri prepade aj pri vykonaní zadržania s protiútokom.
V prípade neovládateľnosti psa, ktorý ani na tretí povel nepustí figuranta, nebude mu
výberová bonitácia uznaná a platí mu bonitačný kód zadaný na základnej bonitácii.
10.2. Celý bonitačný kód sa skladá:
- z exteriérového kódu zadaného na základnej alebo výberovej bonitácii
- z kategórie vzruchu a útlmu zadanej na základnej bonitácii zaznačené veľkými
písmenami A,B,C alebo na výberovej bonitácii malými písmenami a,b,c
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Článok 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné. Sťažnosť je možne podať predsedníctvu
DK SR v prípade porušenia tohto poriadku.
11.2. Tento Bonitačný poriadok bol schválený Výročnou členskou schôdzou Dobermann
klubu Slovenskej republiky dňa 11. decembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 01.
januára 2011. Súčasne sa k tomuto dátumu ruší pôvodný Bonitačný poriadok DKSR
schválený dňa
.
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