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1. REGISTRÁCIA A PRIHLÁSENIE UŽÍVATEĽA 

1.1  Registrácia užívateľa 

▪ Vstup do systému ELBREED 
Do svojho internetového prehliadača zadajte webovú adresu, na ktorej sídli ELBREED SKCHR: 

https://elbreed.skchr.sk/. V prihlasovacom okne, kliknite na „Registrovať sa“. 

 

 

▪ Registračný formulár 
Budete presmerovaný na stránku s registračným formulárom, v ktorom vyplňte všetky 

položky.  

Do kolónky „Email“ zadajte emailovú adresu, ktorú ste 

SKCHR uviedli ako Váš kontaktný email. Ak ste 

medzičasom emailovú adresu zmenili, kontaktujte, 

prosím, tajomníka SKCHR a svoje kontaktné údaje 

aktualizujte.  

Do kolónky „Heslo“ zadajte bezpečné heslo, ktoré bude 

obsahovať aspoň jedno veľké písmeno a jednu arabskú 

číslicu.  

Meno a Priezvisko zadávajte bez titulov. 

Pred odoslaním registračného formulára si prečítajte 

Podmienky používania systému ELBREED a Zásady 

ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov v 

programovej aplikácii ELBREED. Prečítanie týchto 

dokumentov a súhlas s ich obsahom potvrďte 

zakliknutím príslušných políčok. 

Po odoslaní registračného formulára Vám systém 

ELBREED odošle na Vašu emailovú adresu overovací 

email. V prihlásení do systému ELBREED môžete pokračovať až po overení Vašej emailovej 

adresy prostredníctvom zaslaného emailu. 

 

https://elbreed.skchr.sk/
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▪ Overenie emailu 
Vo Vašom emailovom účte otvorte došlý email zo systému ELBREED: 

 

 
 

Po kliknutí na odkaz „Verifikujte e-mailovú adresu“ sa Vám vo webovom prehliadači otvorí 

prihlasovacia stránka systému ELBREED. 

 

 
 

Do prihlasovacieho okna zadajte email a heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii a kliknite na 

tlačidlo „Prihlásiť“. 

 

▪ Dvojité overenie 
Systém Vás presmeruje na stránku pre Dvojité overenie službou Google Authenticator. 

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:  

- do svojho mobilného telefónu inštalujte bezplatnú aplikáciu Google Authenticator (krok 1) 

- v aplikácii naskenujte QR kód zobrazený na stránke dvojitého overenia (krok 2) 

- bezpečne si uložte svoj tajný kľúč dvojitého overenia – 2FA kľúč 
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- zapnite dvojité overenie tak, že v kroku 3 „Zapnite 2FA“ zadáte do prvého riadku svoje heslo 

do systému ELBREED a do druhého riadku číselný kód, ktorý zobrazuje aplikácia Google 

Authenticator vo Vašom mobilnom telefóne.  

 

Upozornenie: Číselný kód v aplikácii Google Authenticator sa v čase mení (expirácia 1 minúta). 

Ak je kód červenej farby, neodporúčame ho zadávať. Počkajte chvíľu, kým sa zobrazí nový kód 

a ten potom zadajte do systému. 

 

 

1.2  Prihlásenie registrovaného užívateľa 
 

Do prihlasovacieho okna zadajte email a heslo, ktoré ste uviedli pri registrácii a číselný kód 

z aplikácie Google Authenticator. Potom kliknite na tlačidlo „Prihlásiť“. 

 

 

1.3  Zabudol som heslo 
Ak zabudnete svoje prístupové heslo do systému ELBREED, postupujte nasledovne: 

- na vstupnej stránke do systému ELBREED kliknite na tlačidlo „Zabudol som heslo“ 

- zobrazí sa Vám kolónka, do ktorej zadajte Váš email a kliknite na tlačidlo „Reset“: 
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- na Vašu e-mailovú adresu systém odošle email: 

 
 

- v došlom maily kliknite na tlačidlo „Resetovať heslo“  

- vo webovom prehliadači sa Vám zobrazí formulár, v ktorom zadáte a potvrdíte Vaše nové 

heslo do systému ELBREED: 
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- po zmene hesla budete presmerovaný na prihlasovaciu stránku systému ELBREED, kde 

môžete pokračovať štandardným prihlásením s novým heslom. 

 

1.4  Strata dvojitého overenia 
Ak ste stratili, vymenili alebo Vám bol odcudzený Váš mobilný telefón, v ktorom ste mali 

nainštalovanú aplikáciu Google Authenticator, prípadne ste aplikáciu v telefóne omylom 

zmazali, dvojité overenie svojho účtu v systéme ELBREED si môžete ľahko obnoviť. Potrebujete 

k tomu Váš jedinečný 2FA zálohový tajný kľúč. 

Na prihlasovacej stránke do systému ELBREED kliknite na tlačidlo „Stratil som Dvojité 

Overenie“:  

 

 

 

Do kolóniek, ktoré sa Vám zobrazia vpíšte svoj email a zadajte Váš 2FA zálohový tajný kľúč. 

Stlačením tlačidla „RESET“ vypnete dvojité overenie: 
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Systém ELBREED Vám následne dovolí prihlásiť sa bez dvojitého overenia. Po prihlásení, 

zadaním emailu a hesla, Vás systém automaticky presmeruje na stránku pre zapnutie dvojitého 

overenia Vášho účtu, kde postupujete podľa nasledovných pokynov. 

V prípade, že ste stratili aj svoj 2FA zálohový tajný kľúč, kontaktujte administrátora systému 

ELBREED na adrese: elbreed@skchr.sk 

 

2. ELBREED – PREDSTAVENIE SYSTÉMU 
 

Po prihlásení do systému ELBREED budete presmerovaný na hlavnú stránku systému – Home. 

 

V hornej časti stredového okna sú ikonami znázornené sekcie prístupné pre registrovaných 

užívateľov: Moje psy/chovateľstvo, Chovateľský servis SKCHR, Moje konto a Moje 

žiadosti/prihlášky.  

V dolnej časti stredového okna sa vľavo, v časti Aktualizované, zobrazujú naposledy 

aktualizované/pridané údaje v ELBREEDe. Vpravo, v časti Akcie v SKCHR, sa zobrazujú 

plánované akcie usporadúvané SKCHR.    

Na hornej lište nájdete Návod na použitie ELBREEDu, GDPR, Podmienky používania ELBREED, 

Cookies. Všetky tieto dokumenty sa zobrazujú v novom okne prehliadača. Úplne vpravo sa 

nachádza tlačidlo pre odhlásenie zo systému. 

Užívateľská časť ELBREEDu je členená na dve základné časti: Chovateľstvo a Účet. 

Časť Chovateľstvo sa skladá zo sekcií: Moje psy/chovateľstvo, Chovateľský servis SKCHR 

a Databáza RR. V sekcii Moje psy/chovateľstvo môžete administrovať (nahrávať, upravovať) 

psy vo svojom vlastníctve, alebo psy zo zahraničia, ktoré plánuje použiť alebo ste použili vo 

svojom chove. Okrem toho v tejto sekcii systém zobrazuje aj vrhy realizované vo Vašej 

chovateľskej stanici a všetko evidované potomstvo po Vašich psoch. Všetky údaje o psoch 

zadané v tejto sekcii sa automaticky načítavajú do formulárov a žiadostí v chovateľskom 

servise SKCHR a sú zdrojom informácií pre sekciu online rodokmene - Trial Pedigree. 

Sekcia Chovateľský servis SKCHR obsahuje celú agendu chovateľského servisu, ktorý SKCHR 

poskytuje oprávneným užívateľom ELBREEDu.  

Sekcia Databáza RR obsahuje prehľad psov/súk nachádzajúcich sa v databáze ELBREEDu.   

  

mailto:elbreed@skchr.sk
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Časť Účet obsahuje sekcie Moje konto a Moje žiadosti/Prihlášky. 

V sekcii Moje konto užívateľ administruje svoje prihlasovacie údaje, heslo a dvojité overenie 

užívateľského účtu. 

Sekcia Moje žiadosti/Prihlášky poskytuje užívateľovi prehľad o žiadostiach, prihláškach 

a hláseniach, ktoré užívateľ odoslal/podal v systéme ELBREED. Okrem dátumu odoslania, 

systém zobrazuje aktuálny status odoslaných žiadostí. 

V tejto sekcii sa nachádza aj formulár na odoslanie iných žiadostí, pripomienok alebo 

oznámení. 

 

3. CHOVATEĽSTVO  

3.1 Moje psy/chovateľstvo 

Táto sekcia obsahuje položky: 

1. Pridať psa 

2. Moje psy 

3. Moje vrhy 

4. Potomstvo po mojom psovi 

5. Krycie psy v mojom chove 

 

3.1.1 Pridať psa 

Základnou podmienkou pre to, aby ste mohli ELBREED plnohodnotne využívať je – nahrať do 

systému údaje o svojich psoch. Na to slúži formulár v záložke Pridať psa: 
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Do systému nahrávajte len psov, ktorých vlastníte Vy osobne, alebo ste ich spoluvlastníkom, 

za podmienky, že primárny majiteľ psa nie je člen klubu (je majiteľ zo zahraničia), ani oprávnený 

užívateľ systému ELBREED. Systém ELBREED automaticky spáruje tu pridaného psa s Vašim 

menom a užívateľským kontom, preto prvú kolónku formulára „Majiteľ psa“ nevypĺňate.  

! Poznámka: Pri zadávaní mien psov, uvádzajte len meno psa bez titulov ! 

Postupne vypĺňajte všetky povinné kolónky formulára nasledovným spôsobom: 

1. kliknutím vyberte príslušný údaj z ponúkaného zoznamu – príklad 1: 

 

 

2. Ak sa Vami zadávaný údaj v zozname ešte nenachádza, vpíšte ho do príslušného poľa                    

a stlačte ENTER – príklad 2: 

 

  

3. V kolónkach, ktoré neobsahujú možnosť voľby zo zoznamu, požadovaný údaj len 

jednoducho napíšte a ENTER nestláčajte. 

 

4. Dátumy zadávajte zakliknutím príslušného dňa v mesiaci a roku v kalendári: 
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Kolónky, do ktorých nevpisujete žiaden údaj, nechajte prázdne. 

Po vyplnení celého formulára a nahratí oboch strán rodokmeňa vo formáte PDF alebo JPG           

s maximálnou veľkosťou 1MB, kliknite na tlačidlo Pridať/Uložiť. Systém Vás vyzve na 

skontrolovanie zadaných údajov: 
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Ak chcete údaje ešte raz skontrolovať, kliknite v červenom poli Správa zo systému ELBREED na 

tlačidlo Zavrieť. Pole Správa zo systému ELBREED sa zatvorí a Vy môžete zadané údaje 

skontrolovať, prípadne korigovať. 

Ak ste si istý, že zadané údaje sú správne kliknite na tlačidlo Potvrdiť. Pole Správa zo systému 

ELBREED sa zatvorí a vyplnený formulár sa odošle do databázy. 

Po odoslaní vyplneného formulára v centrálnej časti obrazovky zostane zobrazený Vami 

Vyplnený formulár. V úprave údajov o psovi môžete pokračovať výberom ktorejkoľvek z 

položiek v pravom menu, čím otvoríte ďalšie formuláre pre nahratie fotografie, nahratie 

zdravotných a chovateľských informácií o psovi, nahratie šampionátov, skúšok z výkonu, iných 

certifikátov alebo formulár pre zmenu majiteľa psa (viď červená šípka): 

 

 

Nahrať fotografiu jedinca 

V tomto formulári môžete nahrať fotografiu jedinca. Nahrávajte fotografie vo formáte JPG                   

s maximálnou veľkosťou 1MB.  
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Zdravotné a chovateľské info 

Do formulára doplňte len zdravotné informácie podložené oficiálnym dokumentom, napríklad: 

výsledok vyhodnotenia RTG, bonitačná karta, výsledok z certifikovaného laboratória, 

potvrdenie od veterinára a pod. Správnosť zadaných údajov bude overená administrátorom.  

V prípade, že zadáte výsledok bez doloženia oficiálneho vyhodnotenia, Vami zadaný výsledok 

sa nebude na karte psa, ani v Trial pedigree databáze zobrazovať. 

 

 

V ľavej časti formulára sú preddefinované jednotlivé zdravotné testy. V strednej časti 

formulára sú kolónky pre zápis výsledku, pričom možné výsledky sú preddefinované v ponuke. 

To znamená, že výsledok testu zadávajte výberom zo zoznamu ponúkaných výsledkov. V pravej 

časti formulára je pri každom zadanom zdravotnom výsledku možnosť nahrať súbor 

s oficiálnym vyhodnotením. Nahrávajte sem súbory vo formáte PDF alebo JPG s maximálnou 

veľkosťou 1MB.  

 

 

 

Údaje Chrup a Výška preddefinované nie sú. Pri zadávaní Chrupu, zakliknite Plnochrupý, ak má 

Váš pes všetky zuby. Ak psovi nejaký zub chýba, políčko Plnochrupý nezaklikávajte, ale do poľa 
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„Výsledok sem“ uveďte zub/zuby, ktoré psovi chýbajú aj s ich lokalizáciou. Napríklad: P1 vľavo 

dole.  

V prípade, že stav chrupu Vášho psa/suky bol vyhodnotený veterinárnym lekárom a výsledok 

máte zaznamenaný na klubovom tlačive „Zhodnotenie stavu chrupu jedinca RR veterinárnym 

lekárom“, k zapísanému výsledku stavu chrupu nahrajte scan vyplneného tlačiva. 

V prípade, že stav chrupu Vášho psa/suky bol vyhodnotený iba na bonitácii, k položke Chrup 

nenahrávajte žiadny dokument. Bonitačnú kartu potvrdzujúcu výsledok vyhodnotenia chrupu 

nahrajte až pri položke výška (nižšie) – viď nasledujúci obrázok. 

 

 

 

Výsledky DBK/HD, DLK/ED, OCD, LTV, L6,7,8 a SA – spondylartróza zadajte jednotlivo do 

predpísaných kolóniek a k nim nahrajte obe tlačivá Vyhodnotenie RTG snímok. Do prázdneho 

políčka „Číslo vyhodnotenia RTG “ vpíšte číslo vyhodnotenia RTG, ktoré je uvedené v pravom 

hornom rohu Vášho tlačiva – viď obrázok nad textom. 

Pri zadávaní ostatných zdravotných výsledkov postupujte postupom, ktorý bol uvedený vyššie: 

výsledok testu zadávajte výberom zo zoznamu ponúkaných výsledkov a  pri každom zadanom 

zdravotnom výsledku nahrajte súbor s oficiálnym vyhodnotením.  

U niektorých genetických testov, DM - degeneratívna myleopatia, JME - juvenilná myoklonická 

epilepsia, D – locus a EOAD, je možné nahrať výsledok testu Vášho psa, alebo klasifikovať Vášho 

psa ako „Clear by parentage“, alebo obe z týchto možností.  

Pri nahrávaní výsledku vyšetrenia Vášho psa výsledok testu zadajte výberom zo zoznamu 

ponúkaných výsledkov a nahrajte súbor s oficiálnym vyhodnotením – viď obrázok nižšie.   
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Ak Váš pes/suka neabsolvoval vyšetrenie na DM - degeneratívnu myleopatiu, JME - juvenilnú 

myoklonickú epilepsiu, D – locus a EOAD, ale jeho rodičia áno, môže byť  pes/suka prehlásený 

za "Clear by parentage". !Podľa medzinárodne uznávaných pravidiel OFA môže byť ako "Clear 

by parentage" deklarovaný iba potomok v prvej generácii po negatívnych rodičoch, t. zn. ak 

sú dokladované negatívne výsledky vyšetrenia oboch rodičov! Ak nahráte súbory 

s negatívnymi výsledkami oboch rodičov, nie je potrebné už nič ďalšie zaklikávať alebo zadávať, 

systém automaticky priradí Vášmu psovi výsledok "Clear by parentage". 

 

 

Ak Váš pes má vyhodnotené aj iné zdravotné testy, ktoré nie sú preddefinované v tomto 

formulári, do kolónky „Iné testy“ napíšte do prvého poľa názov testu, do druhého poľa zadajte 

výsledok testu a nahrajte súbor s výsledkom – viď obrázok nižšie. 

 

V závere formulára sú kolónky, vyplnením ktorých sa potvrdzuje chovnosť jedinca. Ak bol 

jedinec už bonitovaný v SKCHR, v kolónke BONITÁCIA doplňte v políčku dátum bonitácie. 

Výsledok bonitácie – bonitačnú kartu ste už nahrali pri vyhodnotení výšky, preto ju nie je 

potrebné nahrávať tu. V prípade, ak bol pes bonitovaný v inom klube ako SKCHR, vyplňte v poli 

„Iné“ v akom klube bonitácia prebehla, dátum bonitácie a priložte scan bonitačného protokolu. 

Do posledného poľa CHOVNOSŤ nahrajte 1. stranu rodokmeňa, na ktorom SPZ potvrdil 

chovnosť jedinca a zapísal ho do zoznamu chovných jedincov SPKP. 

 

Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Pridať/Uložiť. Systém Vám oznámi prípadné chyby, 

ktoré ste pri vypĺňaní formulára urobili. Ak sa tak stane, chyby opravte a opätovne odošlite 

formulár kliknutím na tlačidlo Pridať/Uložiť. Úspešné odoslanie formulára Vám systém oznámi 

hláškou. 
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Výstavné úspechy 

Do tohto formulára doplňte len dosiahnuté šampionáty podložené oficiálnym certifikátom.               

V prípade, že zadáte šampionát bez doloženia oficiálneho certifikátu, Vami zadaný titul sa 

nebude na karte psa zobrazovať. 

Vo formulári sú preddefinované tituly od šteňacieho veku až po dospelosť. Jednotlivé 

šampionáty pridávajte tak, že v príslušnej kategórii, napr. Šampión šteniat, zvoľte krajinu, 

v ktorej bol šampionát získaný a nahrajte diplom osvedčujúci pridelenie titulu. V poli pre 

zadávanie krajiny sú preddefinované krajiny a ich medzinárodné kódy, stačí si vybrať 

z ponúkaného zoznamu. Pri výbere je funkčné aj „našepkávanie“, t.zn. keď začnete písať názov 

krajiny, systém Vám začne ponúkať zhodu s Vami napísaným textom – viď obrázok. 

 

 

Ak Váš pes získal jeden druh titulu z viacerých krajín, ďalší titul pridáte po kliknutí na políčko 

Pridať – viď obrázok: 
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V prípade, že Váš pes získal titul, ktorý vo formulári nie je preddefinovaný, na konci formulára 

sa nachádza pole Iné, kde môžete vpísaním doplniť Názov titulu/krajinu/výstavu a nahrať 

diplom. 

 

Nahraté údaje o výstavných úspechoch uložíte kliknutím na tlačidlo Pridať/Uložiť na konci 

formulára. 

 

Skúšky z výkonu 

Doplňte len dosiahnuté skúšky z výkonu podložené oficiálnym certifikátom. V prípade, že 

zadáte skúšky bez doloženia oficiálneho certifikátu, Vami zadaný titul sa nebude na karte psa 

zobrazovať. 

Do poľa pre zadávanie dosiahnutej skúšky z výkonu vpíšte Názov skúšky, získané 

hodnotenie/titul, v zozname krajín vyberte krajinu, v ktorej bola skúška získaná a nahrajte 

certifikát/diplom potvrdzujúci Vami zadané údaje. 

Pre pridanie ďalšieho výsledku/skúšky kliknite na tlačidlo Pridať. 

Nahraté údaje o skúškach z výkonu uložíte kliknutím na tlačidlo Pridať/Uložiť na konci 

formulára. 
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Iné certifikáty 

V tomto formulári môžete nahrávať získané coursingové licencie, kanisterapeutické licencie, 

skúšky poslušnosti a pod., podložené oficiálnym certifikátom. V prípade, že zadáte skúšky bez 

doloženia oficiálneho certifikátu, Vami zadaný titul sa nebude na karte psa zobrazovať. 

Do poľa pre zadávanie dosiahnutej licencie/skúšky vpíšte Názov skúšky, získané 

hodnotenie/titul, v zozname krajín vyberte krajinu, v ktorej bola licencia/skúška získaná 

a nahrajte certifikát/diplom potvrdzujúci Vami zadané údaje. 

Pre pridanie ďalšieho výsledku/skúšky kliknite na tlačidlo Pridať. 

Nahraté údaje o skúškach z výkonu uložíte kliknutím na tlačidlo Pridať/Uložiť na konci 

formulára. 

 

Zmena majiteľa 

V prípade zmeny majiteľa psa, oznámte túto skutočnosť HPCH odoslaním správy 

prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v sekcii „Moje žiadosti/prihlášky“, časť „Iné 

žiadosti/pripomienky“. Do predmetu správy uveďte: „Zmena majiteľa psa“. 
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3.1.2 Moje psy 

V sekcii Moje psy sa zobrazujú všetky psy vo Vašom vlastníctve – zvýraznené zelenou linkou 

a číslom v zelenom poli a psy, ktorých ste spoluvlastníkom – zvýraznené modrou linkou 

a číslom v modrom poli. Psy v tomto zozname sú radené podľa veku od najmladšieho po 

najstaršieho. 

 

Ak chcete vidieť podrobné údaje o konkrétnom psovi z tohto zoznamu alebo doplniť ďalšie 

údaje o ňom, kliknite na tlačidlo Editovať údaje o psovi/suke umiestnené v pravom hornom 

rohu. Rozbalí sa tabuľka so sumárnymi údajmi o psovi. V jej ľavej časti sa nachádza fotografia 

psa, v strednej časti - Zobrazenie údajov (zvýraznené červeným obdĺžnikom) sa nachádza 

sumarizácia všetkých údajov o psovi a vľavo (zvýraznené modrým obdĺžnikom) sa zobrazujú 

podrobnosti o nahratých/nenahratých dokladoch – Váš personálny archív dokladov 

o psovi/suke.  

 



 

 

22 
 

Jednotlivé nahraté doklady si môžete kedykoľvek prezrieť, stiahnuť alebo vytlačiť. Kliknete na 

lupu v riadku prislúchajúcom dokladu, ktorý chcete prezerať, stiahnuť alebo tlačiť (vo fialovom 

krúžku). Zvolený dokument sa otvorí v novom okne Vášho prehliadača. 

Ak chcete zmeniť profilovú fotku Vášho psa, kliknite na tlačidlo Zmeniť fotku (označené 

zelenou šípkou). Systém Vás presmeruje do formulára Nahrať fotografiu jedinca, kde 

postupujte spôsobom opísaným tu. 

Ak chcete pridávať ďalšie informácie o psovi, či už zdravotné, výstavné alebo iné, kliknite na 

tlačidlo Editovať údaje (označené červenou šípkou). Systém Vás presmeruje do základného 

formulára Pridať psa, ktorý však už obsahuje skôr zadané údaje o Vašom psovi – viď obrázok: 

 

V editovaní údajov pokračujte kliknutím na formulár pre informácie, ktoré si želáte doplniť 

nachádzajúci sa vpravo v časti Navigácia editácie.  

Po kliknutí na Zdravotné a chovateľské info sa otvorí formulár, ktorý vyplňte/doplňte 

spôsobom opísaným tu.  

Po kliknutí na Výstavné úspechy sa otvorí formulár, ktorý vyplňte/doplňte spôsobom opísaným 

tu. 

Po kliknutí na Skúšky z výkonu sa otvorí formulár, ktorý vyplňte/doplňte spôsobom opísaným 

tu. 

Po kliknutí na Iné certifikáty sa otvorí formulár, ktorý vyplňte/doplňte spôsobom opísaným tu. 

 

! Poznámka: Zadané údaje sa v sumárnej tabuľke údajov o psovi - Zobrazenie údajov 

zobrazia až po verifikácii administrátorom ! 
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3.1.3 Moje vrhy 

V sekcii Moje vrhy sa zobrazujú všetky vrhy Vašej chovateľskej stanice. Vrhy sú zoradené 

chronologicky od najmladšieho po najstarší. 

 

Detailné informácie o vrhu zobrazíte kliknutím na lištu požadovaného vrhu. Otvorí sa tabuľka 

s údajmi o konkrétnom vrhu. V jej hornej časti vidíte sumárne údaje o vrhu. V spodnej časti sú 

údaje o jednotlivých šteňatách. Údaje o šteňatách pochádzajú z kontroly vrhu a sú nemenné.  

 

Údaje o šteňatách pochádzajú z kontroly vrhu a sú nemenné (zvýraznené červeným 

obdĺžnikom). Editovať môžete údaje o jednotlivých šteňatách v dospelosti (zvýraznené 

modrým obdĺžnikom) a to tak, že pri mene šteňaťa kliknete na tlačidlo Editovať údaje.  

 

Systém Vás presmeruje do formulára o psovi/suke, v ktorom môžete stlačením tlačidla 

Editovať údaje o psovi/suke pridávať informácie o psovi/suke postupom uvedeným vyššie. 
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3.1.4 Potomstvo po mojom psovi 

V sekcii Potomstvo po mojom psovi  sa zobrazuje potomstvo Vašich psov rozdelené na časti:  

- potomstvo môjho psa v zahraničí (červený obdĺžnik) 

- potomstvo môjho psa na Slovensku (modrý obdĺžnik) 

 

 

V časti Potomstvo môjho psa na Slovensku sú jednotlivé vrhy Vašich psov zoradené 

chronologicky, od najmladšieho po najstarší. Na lište každého vrhu je uvedený Dátum 

narodenia vrhu / Meno psa (otca vrhu) + Menu suky (matky vrhu) / písmeno vrhu. Po kliknutí 

na lištu zvoleného vrhu sa zobrazia informácie o celom vrhu a detailné informácie o šteňatách 

pochádzajúce z kontroly vrhu (modrý obdĺžnik). 

 

 

Informácie o jednotlivých šteňatách v dospelosti sa zobrazujú v prípade, že ich majiteľ 

psa/suky alebo chovateľ doplnil do karty psa/suky (oranžový obdĺžnik): 
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V časti Potomstvo môjho psa v zahraničí sú jednotlivé vrhy Vašich psov zoradené 

chronologicky, od najmladšieho po najstarší. Na lište každého vrhu je uvedený Dátum 

narodenia vrhu / Meno psa (otca vrhu) + Menu suky (matky vrhu) / krajina, v ktorej sa vrh 

narodil. Po kliknutí na lištu zvoleného vrhu sa zobrazia informácie o celom vrhu pochádzajúce 

z Vášho hlásenia o narodení šteniat v zahraničí. Ak poznáte detailnejšie informácie 

o jednotlivých šteňatách/dospelých jedincoch z vrhu, pridajte ich kliknutím na tlačidlo Pridať 

zdravotné info.   

 

 

Systém vytvorí pre psa/suku tabuľku s preddefinovanými údajmi v stĺpcoch a prázdne kolónky, 

do ktorých môžete dopĺňať Vám známe údaje o psovi/suke. Pre vierohodnosť celého ELBREEDu 

Vás vyzývame, aby ste sem uvádzali len údaje, o ktorých ste presvedčení, že sú pravdivé. Keďže 

tieto údaje nevyžadujú verifikáciu nahratím oficiálneho výsledku, v celom ELBREEDe i Trial 

Pedigree sa budú zobrazovať zelenou farbou. 

Príklad pridania informácii o potomkovi zo zahraničia: 
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3.1.5 Krycie psy v mojom chove 

Sekcia Krycie psy v mojom chove slúži na nahrávanie údajov o krycích psoch, ktorí 

nepochádzajú zo slovenského chovu a ktoré plánujete použiť vo svojom chove. Dôvodom je, 

aby: 

- ste mohli jednoducho (s automatickým vypĺňaním) podať Žiadosť o vystavenie odporúčania 

na párenie v chovateľskom servise SKCHR 

- ste mohli preveriť vhodnosť vybraného psa v Trial pedigree a vygenerovať si rodokmeň 

vrhu. 

Krycieho psa pridajte po kliknutí na tlačidlo Pridať krycieho psa: 

 

 

Systém Vás presmeruje do formulára Pridanie krycieho psa. Pridaním krycieho psa sa stávate 

jeho správcom – len Vy môžete pridávať a upravovať informácie o tomto psovi.  

 

Informácie pridávajte postupom opísaným v sekcii Pridať psa. 
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Táto sekcia obsahuje aj prehľadný zoznam Vašich krycích psov, zoradených od najmladšieho 

po najstaršieho: 

 

Psy vo Vašom vlastníctve sú zvýraznení zelenou lištou a číslom v zelenom poli, psy vo Vašom 

spoluvlastníctve modrou lištou a číslom v modrom poli. 

Prezeranie údajov o už pridaných krycích psoch a ich editovanie vykonávajte postupom 

opísaným vyššie.  

 

 

3.2 Chovateľský servis SKCHR 

Táto sekcia obsahuje položky: 

1. RTG snímky 

2. Bonitácie 

3. Párenie/krytie 

4. Krytia v zahraničí 

5. Vrhy 

6. Semináre SKCHR 

 

3.2.1. RTG snímky 
Táto sekcia obsahuje formulár pre Žiadosť o zaslanie tlačiva na vyhodnotenie RTG snímok                    

a Prehľad vyhodnotených RTG snímok.   

Jednotlivé položky menu pre RTG snímky sa zobrazia v stredovom okne po kliknutí na položku 

RTG snímky v ľavom menu: 
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Pre rýchly prístup k požadovanej položke zo sekcie RTG snímky je tu možnosť v ľavom menu 

po nájazde myšou na položku RTG snímky kliknúť priamo na požadovanú položku vo 

vyskakovacom submenu (zvýraznené červenou šípkou): 

 

 

Žiadosť o zaslanie tlačiva na vyhodnotenie RTG snímok 

Žiadosť o zaslanie tlačiva na vyhodnotenie RTG snímok vyplňte najmenej 15 dní pred 

plánovaným snímkovaním.  
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Žiadosť môžete podať pre jedincov starších ako 12 mesiacov, ktorých vlastníte, ste ich 

spolumajiteľom alebo pochádzajú z Vášho chovu.  

Systém Vám ponúka spomedzi psov, ktorých vlastníte alebo ste ich spolumajiteľom iba psov 

starších ako 12 mesiacov (zvýraznené červeným obdĺžnikom). Žiadosť však môžete podať aj 

výberom psa z Vášho chovu v zozname vpravo (zvýraznené modrým obdĺžnikom).  

 

 

 

V riadku vedľa mena a dátumu narodenia psa, pre ktorého žiadate zaslať tlačivo kliknite na 

tlačidlo Vybrať.  
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Zvolený pes sa zvýrazní zeleným podfarbením a jeho meno sa doplní do tabuľky, v ktorej 

zadajte počet vyhodnotení RTG, ktoré si želáte (v pravej časti tejto tabuľky sa zobrazuje cena 

za jednotlivé vyhodnotenia). Potom kliknite na tlačidlo Pridať. 

Vzápätí sa pod Žiadosťou zobrazí sumarizácia (zvýraznené červeným obdĺžnikom): 

 

 

Teraz máte možnosť: 

1. ukončiť podávanie žiadosti zaplatením poplatku za vyhodnotenie RTG snímok  

2. pridať ďalšieho psa.  

 

1. Ak sa rozhodnete žiadosť ukončiť, kliknite na tlačidlo Potvrdiť s povinnosťou platby. 

Zobrazí sa hláška: 
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Ak si želáte údaje vo Vašej žiadosti ešte raz skontrolovať, kliknite na tlačidlo Zavrieť a znova 

žiadosť skontrolujte. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť budete presmerovaní na platobnú bránu 

PayU: 

 

 

V ľavej časti vidíte údaje o príjemcovi platby, ktorým je ebreed.skchr.sk, Vašu emailovú adresu 

a sumu na úhradu. V pravej časti vyberte spôsob platby – bankový prevod alebo platba kartou. 

Po úhrade poplatku za vyhodnotenie RTG snímok budete presmerovaní späť na stránku 

ELBREEDu. 

2. Ak sa rozhodnete žiadať o vyhodnotenie RTG snímok pre ďalšieho psa, kliknite v ponuke 

psov na tlačidlo Vybrať v riadku s menom a dátumom narodenia psa. V tabuľke Počet 

vyhodnotení RTG zakliknite počet vyhodnotení, o ktoré žiadate a kliknite na tlačidlo Pridať: 
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Vzápätí sa pod žiadosťou zobrazí sumarizácia (zvýraznené červeným obdĺžnikom): 

 

 

Znovu máte možnosť: 

1. ukončiť podávanie žiadosti zaplatením poplatku za vyhodnotenie RTG snímok  

2. pridať ďalšieho psa.  
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Ak sa rozhodnete ukončiť podávanie žiadosti zaplatením poplatku za vyhodnotenie RTG 

snímok, pokračujte postupom uvedeným vyššie. 

Ak sa rozhodnete pridať do žiadosti ďalšieho psa, postupujte spôsobom uvedeným vyššie. 

Odoslanie Žiadosti o vyhodnotenie RTG si môžete preveriť v sekcii Moje žiadosti/prihlášky. 

Súčasne zo systému ELBREED bude na Vašu emailovú adresu odoslaný email, ktorého prílohou 

budú tlačivá na vyhodnotenie RTG snímok. Tlačivá si vytlačte a odovzdajte veterinárovi pri 

snímkovaní. 

 

 

 

 

Prehľad vyhodnotených RTG snímok  

V tejto sekcie nájdete prehľad vyhodnotených RTG snímok, ktoré sú zatriedené podľa rokov 

vyhodnotenia s uvedením počtu záznamov. 
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Po kliknutí na konkrétny rok (napr. 2008) sa zobrazia všetky vyhodnotenia uskutočnené 

v danom roku:  

 

 

3.2.2. Bonitácie 

Táto sekcia obsahuje Prihlášku na bonitáciu a prehľady bonitovaných jedincov – Zoznam 

bonitovaných psov a Zoznam bonitovaných súk.   

Jednotlivé položky menu pre Bonitácie sa zobrazia v stredovom okne po kliknutí na položku 

Bonitácie v ľavom menu: 

 

Pre rýchly prístup k požadovanej položke zo sekcie Bonitácie máte možnosť v ľavom menu po 

nájazde myšou na položku Bonitácie kliknúť priamo na požadovanú položku vo vyskakovacom 

submenu (zvýraznené červenou šípkou): 
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Prihláška na bonitáciu 

Po kliknutí na Prihláška na bonitáciu, buď v stredovom menu alebo vo vyskakovacom submenu 

vľavo, sa zobrazí formulár prihlášky na bonitáciu. 

V pravom hromom rohu formulára sa nachádza pole so zoznamom plánovaných bonitácií 

(zvýraznené červenou šípkou). V zozname sa zobrazuje miesto konania, dátum uzávierky pre 

podanie prihlášok a dátum konania plánovaných bonitácií. Z ponuky kliknutím vyberte 

bonitáciu, na ktorú chcete prihlásiť svojho psa/suku. 

 

 

V tabuľke, v strednej časti formulára, sa zobrazuje zoznam ešte nebonitovaných psov/súk vo 

Vašom vlastníctve a status ich povinných dokladov k bonitácii: PP – 1. a 2. strana, RTG výsledky 

a obe výstavy. Ak v profile svojho psa/suky nemáte nahratý PP alebo RTG výsledky, v tabuľke 

sa v príslušnom stĺpci zobrazuje  X a systém Vám nedovolí pokračovať v prihláške na bonitáciu. 

Chýbajúci dokument nahrajte do profilu svojho psa/suky v sekcii Moje psy – Editovať údaje 

o psovi/suke. 

Ak sú nahraté všetky požadované doklady, môžete zo zoznamu psov/súk kliknutím na tlačidlo 

Vybrať, zvoliť psa/suku, ktorého hlásite na bonitáciu. Zvolený pes/suka sa zvýrazní zeleným 

podfarbením.  
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Teraz môžete do poľa pre nahrávanie povinných výstav (zvýraznené červeným obdĺžnikom) vpísať pre 

každú výstavu: Dátum a miesto konania výstavy, hodnotenie a nahrať posudok z výstavy. 

 

 

V prípade, že psa hlásite na mimoriadnu bonitáciu, pred odoslaním formulára zakliknite políčko 

Mimoriadna bonitácia v pravej dolnej časti formulára (zvýraznené červenou šípkou). 

Prihlášku na bonitáciu odošlete kliknutím na tlačidlo Pridať. Následne sa pod formulárom 

prihlášky zobrazí sumarizácia podávaných prihlášok.  
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Môžete sa rozhodnúť, či si želáte: 

1. ukončiť podávanie prihlášky na bonitáciu zaplatením poplatku a odoslaním prihlášky 

2. prihlásiť na bonitáciu ďalšieho psa.  

 

1. Ak sa rozhodnete žiadosť ukončiť, kliknite na tlačidlo Odoslať s povinnosťou platby. 

Zobrazí sa hláška: 

 

 

Ak si želáte údaje v prihláške ešte raz skontrolovať, kliknite na tlačidlo Zavrieť a znova prihlášku 

skontrolujte. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť budete presmerovaní na platobnú bránu PayU: 
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V ľavej časti vidíte údaje o príjemcovi platby, ktorým je ebreed.skchr.sk, Vašu emailovú adresu 

a sumu na úhradu. V pravej časti vyberte spôsob platby – bankový prevod alebo platba kartou. 

Po úhrade poplatku za bonitáciu budete presmerovaní späť na stránku ELBREEDu. 

 

2. Ak sa rozhodnete prihlásiť na bonitáciu ďalšieho psa, kliknite v ponuke psov na tlačidlo 

Vybrať zobrazujúce sa v riadku pri údajoch o psovi, ktorého chcete prihlásiť na bonitáciu 

a pokračujte nahratím jeho povinných výstavných výsledkov.  

Po ukončení pridávania všetkých psov do prihlášky na bonitáciu, pokračujte odoslaním 

prihlášky s povinnosťou platby ako je uvedené vyššie. 

O úspešnom odoslaní Prihlášky na bonitáciu budete informovaní emailom: 

 

Status odoslanej prihlášky si môžete overiť aj v sekcii Moje žiadosti/prihlášky. Po termíne 

uzávierky dostanete emailom Návratku na bonitáciu, v ktorej budú uvedené miesto a čas 

konania bonitácie a ďalšie podrobné informácie týkajúce sa priebehu bonitácie. 

 

Prehľad bonitovaných psov  

V tejto sekcii nájdete prehľad uskutočnených bonitácií, ktoré sú chronologicky zoradené od 

najnovších po najstaršie a podľa rokov konania bonitácie:  
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Po kliknutí na lištu konkrétnej bonitácie sa zobrazí prehľad psov bonitovaných na tejto 

bonitácii: 

 

 

Prehľad bonitovaných súk  

V tejto sekcii nájdete prehľad uskutočnených bonitácií, ktoré sú chronologicky zoradené od 

najnovších po najstaršie a podľa rokov konania bonitácie:  

 

 

Po kliknutí na lištu konkrétnej bonitácie sa zobrazí prehľad súk bonitovaných na tejto bonitácii: 
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3.2.3. Párenie/krytie 

Táto sekcia obsahuje Žiadosť o vystavenie Odporúčania na párenie, prehľad Vydaných 

odporúčaní na párenie a zoznam Uskutočnených krytí.   

Jednotlivé položky menu pre Párenie/krytie sa zobrazia v stredovom okne po kliknutí na 

položku Párenie/krytie v ľavom menu: 

 

 

Pre rýchly prístup k požadovanej položke zo sekcie Párenie/krytie máte možnosť v ľavom menu 

po nájazde myšou na položku Párenie/krytie kliknúť priamo na požadovanú položku vo 

vyskakovacom submenu (zvýraznené červenou šípkou): 

 

 

Žiadosť o vystavenie Odporúčania na párenie  

Po kliknutí na Žiadosť o vystavenie Odporúčania na párenie, buď v stredovom menu alebo vo 

vyskakovacom submenu vľavo, sa zobrazí formulár žiadosti. 
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V úvode formulára je text, ktorý si pozorne prečítajte – obsahuje upozornenia na povinné testy 

a doklady, ktoré sú potrebné k úspešnému vystaveniu Odporúčania na párenie. Testy 

a doklady musíte mať nahraté v profiloch psov, pre ktorých si žiadate vystaviť odporúčanie na 

párenie. Profil suky nájdete v sekcii Moje psy/chovateľstvo položka Moje psy, profily krycích 

psov v položka Krycie psy v mojom chove. 

 

 

V centrálnej časti (zvýraznené červeným obdĺžnikom) sa nachádza tabuľka Vašich súk, v ktorej 

je uvedený aktuálny status údajov a dokladov nevyhnutných pre podanie žiadosti.  

Ak chcete podať žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie pre suku, ktorá nemá vo svojom 

profile nahraté: výsledok bonitácie, rodokmeň (obe strany), pričom na prvej strane rodokmeňa 

musí byť SPKP potvrdená chovnosť suky, táto suka sa nebude zobrazovať v zozname súk, pre 

ktoré je možné podať žiadosť v samotnom formulári žiadosti (zvýraznené modrým 

obdĺžnikom).  

Formulár vypĺňajte postupne:  

- výberom suky zo zoznamu súk spĺňajúcich podmienky pre vystavenie odporúčania na 

párenie 

- zadaním dátumu poslednej absolvovanej klubovej výstavy SKCHR 

- zadaním dátumu predpokladaného krytia 

- výberom minimálne jedného krycieho psa zo zoznamu krycích psov (červený obdĺžnik). 

Ak sa oplodnenie suky uskutoční umelou insemináciou (AI), zakliknite políčko AI – umelá 

inseminácia (zvýraznené modrým obdĺžnikom) pri psovi, ktorého sa tento spôsob oplodnenia 

týka. 
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Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Odoslať s povinnosťou platby. Zobrazí sa hláška: 

 

 

Ak si želáte údaje v žiadosti ešte raz skontrolovať, kliknite na tlačidlo Zavrieť a znova žiadosť 

skontrolujte. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť budete presmerovaní na platobnú bránu PayU: 
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V ľavej časti vidíte údaje o príjemcovi platby, ktorým je ebreed.skchr.sk, Vašu emailovú adresu 

a sumu na úhradu. V pravej časti vyberte spôsob platby – bankový prevod alebo platba kartou. 

Po úhrade poplatku za vystavenie Odporúčania na párenie budete presmerovaní späť na 

stránku ELBREEDu. Odoslanie žiadosti a jej stav riešenia môžete skontrolovať v sekcii Moje 

žiadosti/prihlášky. Odporúčanie na párenie Vám bude odoslané poštou. 

 

Vydané odporúčania na párenie 

V tejto sekcii nájdete prehľad vydaných odporúčaní na párenie, ktoré sú chronologicky 

zoradené od najnovších po najstaršie: 

 

 

Uskutočnené krytia 

V tejto sekcii nájdete prehľad uskutočnených krytí, ktoré sú chronologicky zoradené od 

najnovších po najstaršie: 
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3.2.4. Krytia v zahraničí 

Táto sekcia obsahuje formuláre Hlásenie o krytí v zahraničí, Hlásenie o narodení šteniat                             

v zahraničí a prehľad o Krytí našich psov v zahraničí.   

Jednotlivé položky menu pre Krytia v zahraničí sa zobrazia v stredovom okne po kliknutí na 

položku Krytia v zahraničí v ľavom menu: 

 

 

Pre rýchly prístup k požadovanej položke zo sekcie Krytia v zahraničí máte možnosť v ľavom 

menu po nájazde myšou na položku Krytia v zahraničí kliknúť priamo na požadovanú položku 

vo vyskakovacom submenu (zvýraznené červenou šípkou): 
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Hlásenie o krytí v zahraničí 

Po kliknutí na Hlásenie o krytí v zahraničí, buď v stredovom menu alebo vo vyskakovacom 

submenu vľavo, sa zobrazí formulár hlásenia. 

Pri vypĺňaní formulára hlásenia postupujte nasledovne: 

- v poli Vyberte psa, zo zoznamu Vašich krycích psov vyberte psa, ktorý kryl v zahraničí 

- v poli Chovateľská stanica uveďte názov chovateľskej stanice, v ktorej sa toto krytie 

realizovalo 

- v zozname krajín vyberte krajinu, v ktorej má chovateľská stanica sídlo 

- do poľa Nakrytá suka uveďte celé meno suky (bez titulov), ktorú Váš pes kryl 

- do poľa Krytie prebehlo dňa, zadajte dátum krytia 

- v časti Rodokmeň suky nahrajte scan rodokmeňa suky v jednom súbore vo formáte PDF 

alebo JPG s maximálnou veľkosťou 1 MB. 

 

 

Po vyplnení hlásenia kliknite na tlačidlo Odoslať. Zobrazí sa hláška: 

 

Ak si želáte údaje v hlásení ešte raz skontrolovať, kliknite na tlačidlo Zavrieť a znova hlásenie 

skontrolujte. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť bude formulár hlásenia odoslaný, o čom Vás 

systém informuje hláškou: 
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Vami odoslané údaje sa okamžite zobrazia v prehľade Krytia našich psov v zahraničí. 

 

Hlásenie o narodení šteniat v zahraničí 

Po kliknutí na Hlásenie o narodení šteniat v zahraničí, buď v stredovom menu alebo vo 

vyskakovacom submenu vľavo, sa zobrazí formulár hlásenia. 

Tento formulár môžete len vypĺňať vtedy, ak ste ohlásili krytie v zahraničí (postup uvedený 

vyššie).  

Formulár hlásenia je rozdelený na dve časti: vľavo sa nachádza časť o nahlásenom krytí, vpravo 

sú údaje o narodenom vrhu. 

Ak ste nahlásili krytie v zahraničí, v ľavej časti formulára vyberte zo zoznamu Vami hlásených 

krytí v zahraničí to krytie, z ktorého narodenie šteniat chcete ohlásiť. Po výbere krytia zo 

zoznamu sa do ostatných polí automaticky načítajú údaje o krytí. 

Teraz môžete do pravej časti formulára zadávať údaje o narodení šteniat – začínajúc dátumom 

narodenia šteniat a pokračujúc počtami šteniat, pre ktoré platia preddefinované vlastnosti: 
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Po vyplnení údajov hlásenie odošlite kliknutím na tlačidlo Odoslať. Systém Vás o úspešnom 

odoslaní hlásenia informuje hláškou: 

 

Vami odoslané údaje sa okamžite zobrazia v prehľade Krytia našich psov v zahraničí a celý vrh 

v zahraničí sa bude zobrazovať aj v sekcii Moje psy/chovateľstvo, položka Potomstvo po 

mojom psovi, kde môžete v budúcnosti pridávať informácie o šteňatách/dospelých 

potomkoch. 

 

Krytia našich psov v zahraničí 

V tejto sekcii nájdete prehľad krytí našich psov v zahraničí, ktoré sú chronologicky zoradené po 

rokoch, s uvedením počtu záznamov pre konkrétny rok:  

 

 

Po kliknutí na lištu konkrétneho roku sa zobrazí prehľad krytí našich psov v zahraničí v danom 

roku, spolu so štatistikou vrhov (ak bolo odoslané aj Hlásenie o narodení šteniat v zahraničí): 
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3.2.5. Vrhy 

Táto sekcia sa týka vrhov uskutočnených na Slovensku a obsahuje formulár Hlásenie 

o narodení šteniat, prehľady: Narodenie šteniat, Správy z kontrol vrhov a Štatistiku vrhov 

podľa SPKP.  

Členom SKCHR, ktorí sú poverení vykonávať kontroly vrhov, sa zobrazuje aj položka Kontrola 

vrhov, v ktorej je formulár pre nahrávanie zápisu z kontroly vrhu.   

Jednotlivé položky menu pre Vrhy sa zobrazia v stredovom okne po kliknutí na položku Vrhy 

v ľavom menu: 

 

 

Pre rýchly prístup k požadovanej položke zo sekcie Vrhy máte možnosť v ľavom menu po 

nájazde myšou na položku Vrhy kliknúť priamo na požadovanú položku vo vyskakovacom 

submenu (zvýraznené červenou šípkou). Kontrolórom vrhov sa zobrazuje aj položka Kontrola 

vrhov (zvýraznená modrou šípkou): 
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Hlásenie o narodení šteniat 

Po kliknutí na Hlásenie o narodení šteniat, buď v stredovom menu alebo vo vyskakovacom 

submenu vľavo, sa zobrazí formulár hlásenia. Hlásenie o narodení šteniat je súčasne Žiadosťou 

o potvrdenie a zaslanie Prihlášky na zápis šteniat. 

V úvode formulára je text, ktorý si pozorne prečítajte – obsahuje upozornenia o povinnosti 

vykonať kontrolu vrhu, dohodnúť sa so zvoleným kontrolórom vrhu na termíne kontroly 

a povinnosti chovateľa, okrem odoslania tohto hlásenia, informovať aj majiteľa krycieho psa 

o narodení šteniat.  

Hlásenie vypĺňajte nasledovným spôsobom: 

- do poľa Dátum narodenia zadajte dátum narodenia vrhu 

- v poli Odporúčanie na párenie č.:, vyberte zo zoznamu odporúčaní na párenie, ktoré boli 

vydané pre Vašu chovateľskú stanicu to, ktorého sa narodenie šteniat týka (zvýraznené 

červeným obdĺžnikom). Polia Matka a Otec sa automaticky vyplnia podľa zvoleného 

odporúčania na párenie. 

- v poli Dohodnutý kontrolór, vyberte zo zoznamu kontrolórov vrhov meno toho, s ktorým 

ste sa dohodli na kontrole vrhu. 



 

 

50 
 

 

 

 

Pri vypĺňaní údajov o vrhu vpisujte do polí vyžadujúcich zápis počtu len arabské číslice. Ak sa 

vo vrhu nevyskytlo žiadne uhynuté/ utratené šteniatko, do príslušného poľa vpíšte nulu – „0“. 
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Po vyplnení celého formulára kliknite na tlačidlo Odoslať s povinnosťou platby. Zobrazí sa 

hláška: 

 

 

Ak si želáte údaje v prihláške ešte raz skontrolovať, kliknite na tlačidlo Zavrieť a znova prihlášku 

skontrolujte. Po kliknutí na tlačidlo Potvrdiť budete presmerovaní na platobnú bránu PayU: 

 

 

V ľavej časti vidíte údaje o príjemcovi platby, ktorým je ebreed.skchr.sk, Vašu emailovú adresu 

a sumu na úhradu. V pravej časti vyberte spôsob platby – bankový prevod alebo platba kartou. 

Po úhrade poplatku za potvrdenie a zaslanie Prihlášky na zápis šteniat budete presmerovaní 

späť na stránku ELBREEDu. Odoslanie žiadosti a jej stav riešenia môžete skontrolovať v sekcii 

Účet, položka Moje žiadosti/prihlášky. 
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Narodenie šteniat 

V tejto sekcii nájdete prehľad o narodených šteňatách:  

 

 

 

Správy z kontrol vrhov 

V tejto sekcii nájdete Správy z kontrol vrhov, ktoré sú chronologicky zoradené po rokoch, 

s uvedením počtu záznamov pre konkrétny rok. Po kliknutí na lištu konkrétneho roku sa zobrazí 

zoznam správ z kontrol vrhov uskutočnených v danom roku: 
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Jednotlivé vrhy sú špecifikované dátumom narodenia a menom chovateľskej stanice, v ktorej 

sa vrh narodil. Po kliknutí na lištu konkrétneho vrhu sa zobrazí podrobná správa z kontroly vrhu 

v tabuľkovej forme: 

 

 

Štatistika vrhov podľa SPKP 

V tejto sekcii nájdete ročné štatistiky plemena RR, ktoré vydáva SPKP. Obsahuje počty vrhov 

RR, zapísaných jedincov RR s uvedením počtu v rámci pohlavia, počty importovaných jedincov 

RR, počty exportovaných jedincov RR, počty uchovnených jedincov RR s uvedením počtu                       

v rámci pohlavia. 
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Kontrola vrhov 

Táto sekcia je prístupná len pre kontrolórov vrhov. Obsahuje formulár pre podrobný zápis 

z kontroly vrhu.  

Formulár je rozdelený na štyri časti: 

1. zápis 

2. údaje o jednotlivých šteňatách 

3. kvalitatívne zhodnotenie vrhu  

4. sumarizácia 

Prvú časť formulára, zápis, vypĺňajte nasledujúcim spôsobom: 

- do poľa Dátum kontroly vrhu (modrý obdĺžnik hore) zadajte dátum 

- pole Meno chovateľskej stanice sa vyplní automaticky, keď zvolíte meno chovateľa, ktorého 

vrh ste kontrolovali, v nasledujúcom kroku 

- v poli Chovateľ vyberte zo zoznamu chovateľov toho, u ktorého ste vykonali kontrolu vrhu. 

V žiadnom prípade sem násilne nevpisujte meno chovateľa (zvýraznené červeným 

obdĺžnikom). 

- v poli Hlásenie o narodení šteniat vyberte z ponúkaného zoznamu hlásení o narodení 

šteniat to, ktorého sa kontrola vrhu týka. Systém zobrazuje len hlásenia o narodení šteniat 

zaslané chovateľom, meno ktorého ste vybrali v predchádzajúcom kroku (zvýraznené 

červeným obdĺžnikom). 

- Polia Matka šteniat, Otec šteniat a pole Dátum narodenia šteniat sa vyplnia automaticky 

z vybraného Hlásenia o narodení šteniat 

- vyplňte pole Dátum párenia zvolením dátumu v kalendári 

- do poľa Vrh vpíšte písmeno vrhu. 
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Druhú časť formulára, údaje o jednotlivých šteňatách, vypĺňajte nasledujúcim spôsobom: 

- v stĺpci pohlavie zakliknite pohlavie šteňaťa 

- v stĺpci Meno psa/suky vypíšte celé oficiálne meno šteňaťa spolu s názvom chovateľskej 

stanice – je to nevyhnutné, pretože údaje sa zapisujú do databázy psov. V opačnom 

prípade nebude mať šteňa v databáze uvedené plné meno. 

- v stĺpci Mikročip – uveďte číslo mikročipu 

- v stĺpci Ridge zakliknite jednu z možností, ak chcete uviesť iné alebo pridať poznámku – 

napíšte text do poľa Poznámka v danom stĺpci 

- v stĺpci Biele znaky môžete zakliknúť viacero možností 

- v stĺpci Farba srsti zakliknite jednu z možností, do poznámky uveďte prípadné dodatky, ako 

napr. čierne pesíky na krku a pod. 

- v stĺpci Farba nosa zakliknite jednu z možností 

- v stĺpci Zhryz zakliknite jednu z možností, prípadne dopíšte poznámku 

- v stĺpci Chvost zakliknite jednu z možností, prípadne dopíšte poznámku 

- v stĺpci DS zakliknite jednu z možností, prípadne dopíšte poznámku 

- v stĺpci Pruh zakliknite jednu z možností, prípadne dopíšte poznámku 

- v stĺpci Semenníky zakliknite jednu z možností, prípadne dopíšte poznámku 

- v stĺpci Vyhodnotenie zakliknite políčko Neštandard iba v jednoznačnom prípade, napr. bez 

ridge, posun koruniek mimo štandard, neštandardná farba, zálomok, DS a pod. – t.zn. iba 

v prípade výskytu takých chýb, ktoré sa vývojom a rastom šteňaťa nemôžu zmeniť. 

Po ukončení popisu prvého šteňaťa, prázdny formulár pre ďalšie šteňa pridáte stlačením 

tlačidla Pridať ďalšie šteňa. Ak sa pomýlite, alebo pridáte formulár naviac, zápis pre šteňa 

alebo formulár naviac zmažete stlačením tlačidla Odobrať posledné šteňa. 
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! Poznámka: tu zobrazený formulár si môžete zväčšiť a otvoriť v novom okne  
stlačením klávesy Ctrl na Vašej klávesnici a súčasným kliknutím na obrázok ! 

 

 
Všetky údaje o šteňatách, ktoré ste zadali v druhej časti formulára, údaje o jednotlivých 
šteňatách, sa automaticky premietnu do tretej časti formulára - kvalitatívne zhodnotenie vrhu. 
Systém spočíta šteňatá, ktoré zodpovedajú vlastnostiam preddefinovaným vo formulári 
a automaticky vyplní všetky kolónky. Vyplňte len pole Kondícia vrhu na konci tohto formulára. 

! Poznámka: tu zobrazené formuláre si môžete zväčšiť a otvoriť v novom okne  
stlačením klávesy Ctrl na Vašej klávesnici a súčasným kliknutím na obrázok ! 

 

file:///G:/RR%20a%20veterina/Chovatelska%20rada/Databaza/ELBREED%20-%20tvorba/Navod/kontrola%20vrhov%206.png
file:///G:/RR%20a%20veterina/Chovatelska%20rada/Databaza/ELBREED%20-%20tvorba/Navod/kontrola%20vrhov%207.png
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Posledná časť formulára zápisu z kontroly vrhu, sumarizácia, sa čiastočne vyplní automaticky 

(spodná časť) spočítaním údajov z časti kvalitatívne zhodnotenie vrhu. Údaje o pôrode, počte 

narodených šteniat, počte mŕtvo narodených šteniat, počte uhynutých šteniat po pôrode spolu 

s dôvodom úhynu, počte utratených šteniat spolu s dôvodom utratenia a o farbe šteniat 

zapíšte do príslušných preddefinovaných polí formulára. 

Po ukončení celého zápisu stlačte tlačidlo Odoslať celú kontrolu vrhu.  

Po úspešnom odoslaní zápisu z kontroly vrhu, systém vygeneruje: 

- Správu z kontroly vrhu v tabuľkovom formáte, ktorú okamžite nájdete v sekcii Vrhy /Správy 

z kontrol vrhov. 

- Zápis z kontroly vrhu, ktorý je odoslaný automaticky HPCH. Vyzerá takto: 
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3.2.6. Semináre SKCHR 

Návod bude doplnený po dokončení a publikovaní tejto sekcie. 

 

3.2.7. Online rodokmene – Trial pedigree 

Návod bude doplnený po dokončení a publikovaní tejto sekcie. 

 

3.3 Databáza RR 

V tejto sekcii nájdete prehľadne, podľa abecedy, zoradené všetky psy/suky nachádzajúce sa 

v databáze ELBREEDu. 
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Vyhľadávanie uľahčuje abecedný filter umiestnený v hornej časti a vyhľadávacie okno pod 

ním. Po kliknutí na lištu konkrétneho psa/suky sa otvorí „karta psa“ – stručný prehľad údajov 

o psovi/suke – viď obrázok: 

 

 
 

Po dobudovaní sekcie Online rodokmene – Trial pedigree budú tieto sekcie navzájom 

prepojené. 

 

4. Účet 

4.1 Moje konto 

▪ Základné údaje 
V časti Moje konto/Základné údaje môžete zmeniť svoje personálne prihlasovacie údaje, názov 

chovateľskej stanice, nahrať FCI certifikát medzinárodne chráneného názvu chovateľskej 

stanice, a pridať url svojho webového sídla. Tieto údaje môžete zmeniť po kliknutí na tlačidlo 

„Upraviť“. 

Po editácii Vašich základných údajov kliknite na tlačidlo „Uložiť“.  

▪ Zmena hesla 
V časti Moje konto/Zmena hesla môžete zmeniť svoje prihlasovacie heslo do systému ELBREED. 

Do formulára vpíšete svoje staré heslo, následne nové, ktoré ešte raz verifikujete a nakoniec 

kliknete na tlačidlo „Zmeniť“.   
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O úspešnej zmene hesla Vás systém informuje prostredníctvom emailu o úspešnej zmene 

hesla.  

 

▪ Zmena dvojitého overenia 
V časti Moje konto/Zmena dvojitého overenia môžete dočasne vypnúť dvojité overenie Vášho 

užívateľského konta. POZOR! Dvojité overenie je v systéme ELBREED povinné. Táto 

funkcionalita slúži len na dočasné vypnutie dvojitého overenia, napríklad pre prípad, ak sa 

chystáte zmeniť svoj mobilný telefón, v ktorom máte nainštalovanú aplikáciu Google 

Authenticator. 

Pre dočasné vypnutie dvojitého overenie zadajte vo formulári svoje užívateľské heslo, 2FA 

zálohový tajný kľúč a kliknete na tlačidlo „Vypnúť“. 

 

Teraz je Vaše dvojité overenie dočasne vypnuté. Pri najbližšom prihlásení do ELBREEDu Vás 

systém vyzve na aktiváciu dvojitého overenia.   

 

4.2 Moje žiadosti/prihlášky 

Časť Moje žiadosti/Prihlášky sa skladá z troch častí: 

1. Žiadosti, prihlášky, hlásenia v chovateľskom servise SKCHR 

2. Prihlášky na semináre 

3. Iné žiadosti/pripomienky 
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▪ Žiadosti, prihlášky, hlásenia v chovateľskom servise SKCHR 
V časti - Žiadosti, prihlášky, hlásenia v chovateľskom servise SKCHR, sa zobrazujú  Vami 

odoslané žiadosti/prihlášky/hlásenia v chronologickom poradí od najnovšej po najstaršiu: 

 

 

Tu si môžete skontrolovať obsah Vami odoslanej žiadosti/prihlášky/hlásenia, kliknutím na lupu. 

V pop-up okne sa zobrazí sumarizácia obsahu Vami odoslanej žiadosti/prihlášky/hlásenia: 

 

 

Stav Vami odoslanej žiadosti/prihlášky/hlásenia sa zobrazuje v stĺpcoch Vo vybavovaní 

a Vybavené. Pokiaľ žiadosť/prihláška/hlásenie neprešla ešte kontrolou HPCH, v príslušnom 

riadku a stĺpci sa zobrazuje symbol   (na obrázku nižšie zvýraznené červeným obdĺžnikom). 

Ak Vaša žiadosť/prihláška/hlásenie boli skontrolované a vybavené, v príslušnom riadku a stĺpci 

sa zobrazuje symbol  (na obrázku nižšie zvýraznené modrým obdĺžnikom). V tomto prípade 

Vám odporúčame skontrolovať si svoju emailovú schránku, v ktorej nájdete email zo systému 

ELBREED spolu s prílohami (ak je relevantné), napr. RTG tlačivá, Prihláška na zápis šteniat, 

a pod. 
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▪ Prihlášky na semináre 
Časť - Prihlášky na semináre bude po spustení tejto sekcie obsahovať Vami odoslané prihlášky 

na semináre SKCHR spolu s uvedením ich stavu. 

 

 

 

▪ Iné žiadosti/pripomienky 
Časť - Iné žiadosti/pripomienky obsahuje emailový formulár, prostredníctvom ktorého môžete 

oznámiť HPCH dôležitú skutočnosť, napr. úmrtie psa, alebo vyradenie psa z chovu a pod. 

Podobne, ak máte akúkoľvek požiadavku/otázku/pripomienku/ alebo požiadavku, ktorá sa 

nevyskytuje v Návode na použitie ELBREED, napíšte ju do toho formulára a odošlite. 

Upozornenie: Na spracovanie požiadavky/otázky/pripomienky podanej prostredníctvom tohto 
formulára nie je stanovená lehota na spracovanie. Podľa charakteru 
požiadavky/otázky/pripomienky sa ňou môže zaoberať administrátor/HPCH/HPCH spolu                          
s Chovateľskou radou, od čoho sa následne bude odvíjať doba spracovania Vašej žiadosti. 

 


