
 

 

Občianske združenie kynológov na Slovensku  
 

ŽIADOSŤ NA PRIZNANIE TITULU / REQUEST FORM FOR THE   
 

SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY ŠTENIAT 
 SLOVAK PUPPY CHAMPION 

 
Plemeno/ Breed  

Meno psa 
Name of the dog 

 

PK a č. zápisu 
Registration No 

 Dátum nar. 
Born 

 Pohlavie 
Sex 

 

Majiteľ/Meno a priezvisko 
Owner/Name and surname 

 

Ulica a č. domu 
Street + Nr. 

 

PSČ a mesto 
ZIP/town/country 

 

e-mail  Telefón 
Tel.: 

 

 
Hodnotenia Veľmi nádejný 1 (resp. 1x CAPC získaný do 12 mesiacov veku) boli udelené na nasledovných výstavách 

Evaluation Very promising 1 (resp. 1x CAPC awarded till 12 month of age) obtained at exhibitions 

 Dátum/ date Mesto/ town druh výstavy/ (MV,NV,CV,KV,ŠV)  
type of exhibition 

VN1/CAJC meno rozhodcu/  
name of judge 

1.      
2.      
3.      
 
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov 
Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov 
prevádzkovateľom Občianske združenie kynológov na Slovensku ;   so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov 
týmto prevádzkovateľom, ktoré sú uverejnené webovej stránke prevádzkovateľa: www.ozkns.sk 
I certify herewith the justness of the data above 
 
Dátum/ 
date 

 Podpis/ 
signature 

 

 
 
Zahraniční žiadatelia musia poplatok uhradiť vopred a priložiť kópiu dokladu o úhrade k žiadosti : viď 
cenník/ Foreign applicants have to make the payment in advance, copy of the payment must be attach 
to request. 
 
Slovenským žiadateľom vystavený doklad zasielame na dobierku. Neplatí sa vopred. 
 
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa. 
You need to attach original judges report, and the copy of the pedigree. 
 

http://www.skj.sk/
http://www.skj.sk/
http://www.skj.sk/
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