
 

CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK 

SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV 

 

 

 

Cieľom Chovateľského a zápisného poriadku Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov (ďalej len 

„Poriadok“) je zabezpečenie čistokrvného chovu plemien jazvečíkov so zachovaním biologického 

zdravia každého jedinca a špecifických vlôh a vlastností jazvečíkov, tak ako ich popisuje plemenný 

štandard FCI-Standard Nᵒ 148. 

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

(1) Poriadok je základnou normou pre chov všetkých plemien jazvečíkov začlenených 

v IV. skupine Medzinárodnej kynologickej federácie – Fédération Cynologique 

Internationale (ďalej len „FCI“) a je záväzný pre každého, kto sa zaoberá chovom týchto 

plemien. 

(2) Hlavnou zásadou Poriadku je zabezpečiť chov iba s geneticky a funkčne zdravými, povahovo 

pevnými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v Slovenskej plemennej knihe psov 

Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPKP“) a jej registri, alebo plemenných knihách 

a registroch uznávaných FCI. 

(3) Klub poskytuje aj nečlenom Klubu chovateľský servis, ktorý je podrobne upravený 

v Smernici SKCHJ o poskytovaní chovateľského servisu. 

(4) Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode psa je nezlučiteľná s etikou chovateľa a princípmi 

tohto Poriadku a bude považovaná za jeho hrubé porušenie. Zakázaný je aj komisionálny 

predaj šteniat. 

(5) Náležitosti, ktoré tento Poriadok neupravuje, sa riadia Chovateľským a zápisným 

poriadkom Slovenského poľovníckeho zväzu, Chovateľským a zápisným poriadkom 

Slovenskej kynologickej jednoty alebo Medzinárodným chovateľským a zápisným 

poriadkom FCI. 

 

§ 2 
Základné pojmy 

 

(1) Chovateľ jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zaregistrovaný chránený názov 

chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo držiteľom. 

(2) Majiteľ jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca získala do vlastníctva v súlade 

s platnými právnymi predpismi, vlastní jeho preukaz o pôvode a je v ňom zapísaná ako 

majiteľ, čo je potvrdené podpisom chovateľa alebo predchádzajúceho majiteľa. 

(3) Držiteľ jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má jedinca v držbe a ktorú majiteľ 

poveril aby sa o jedinca starala, prípadne ho využila v chove. 

(4) Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba prostredníctvom chovných jedincov. 

V Slovenskom klube chovateľov jazvečíkov (ďalej len „SKCHJ“ alebo „Klub“) sa vykonáva 

riadený chov prostredníctvom poradcov chovu. 

(5) Chovný jedinec je pes alebo suka s preukazom o pôvode psa, ktorý splnil podmienky 

chovnej spôsobilosti stanovené týmto Poriadkom a je zapísaný v registri chovných jedincov 

SPKP. 



 

§ 3 

Chovateľská rada 

 

(1) Chovateľská rada je kolektívny orgán SKCHJ zodpovedný za riadenie a usmerňovanie chovu, 

poradenskú činnosť v chove, kontrolu a evidenciu chovu jazvečíkov. 

(2) Úlohou Chovateľskej rady je najmä: 

a) rozhodovať v chovateľských otázkach, 

b) zovšeobecňovať poznatky z chovu, 

c) sledovať a kontrolovať vrhy, 

d) upozorňovať na porušovanie chovateľských princípov Klubu, 

e) navrhovať Výboru klubu zmeny podmienok chovnej spôsobilosti, 

f) schvaľovať v odôvodnených prípadoch výnimku pri odporúčaní na párenie, 

g) navrhovať Výboru klubu čakateľov na rozhodcov z exteriéru pre IV. skupinu FCI, 

h) navrhovať členov komisie pre výber do chovu, 

i) navrhovať Výboru klubu rozhodcov na výstavy organizované Klubom, 

j) organizačne zabezpečovať výbery do chovu a výstavy organizované Klubom, 

k) vyhodnocovať súťaže organizované Klubom, 

l) spravovať agendu šampiónov Klubu, 

m) viesť elektronickú databázu jedincov, 

n) archivovať klubové dokumenty, 

o) podieľať sa na príprave podkladov do klubového spravodajcu, 

p) informovať Výbor klubu o činnosti Chovateľskej rady. 

(3) Členmi Chovateľskej rady sú: 

a) hlavný poradca chovu – predseda, 

b) poradcovia chovu, 

c) administrátori. 

(4) Členov Chovateľskej rady podľa ods. 3 písm. b) a c) menuje Výbor klubu, pričom ich počet 

určuje podľa aktuálnych potrieb Klubu. Členom môže byť iba riadny člen Klubu. 

(5) Hlavný poradca chovu je predsedom Chovateľskej rady. Metodicky riadi a usmerňuje 

poradcov chovu, potvrdzuje chovnú spôsobilosť jedincov všetkých plemien jazvečíkov a je 

zodpovedný za vedenie evidencie týchto jedincov. Zodpovedá za dôsledné dodržiavanie 

Poriadku, informuje Výbor klubu o činnosti Chovateľskej rady. 

(6) Poradca chovu organizuje a riadi chov plemien, ktoré zastrešuje. Zodpovedá 

za dodržiavanie chovateľských zásad pri chove, vydáva odporúčania na párenie, vedie 

evidenciu vrhov a zabezpečuje ich kontrolu. Vykonáva poradenskú činnosť v oblasti chovu. 

(7) Poradcom chovu môže byť iba taký člen Klubu, ktorý je po morálnej a odbornej stránke 

zárukou správneho a odborného riadenia chovu jazvečíkov. 

(8) Administrátor spravidla vykonáva niektoré z nasledovných úloh: organizácia výberov 

do chovu, organizácia výstav, vyhodnocovanie súťaží, správa agendy šampiónov Klubu, 

vedenie elektronickej databázy jedincov, elektronická archivácia klubových dokumentov. 

(9) Úlohy jednotlivým členom Chovateľskej rady určuje predseda Chovateľskej rady. 

(10) Chovateľská rada sa schádza podľa potreby, avšak minimálne 2-krát za rok a zvoláva ju 

predseda Chovateľskej rady alebo ním poverený poradca chovu. Zasadnutie vedie predseda, 

resp. poradca chovu. O priebehu zasadnutia sa spisuje zápisnica, ktorú je predsedajúci 

povinný do 14 dní odo dňa konania zasadnutia doručiť Výboru klubu. 



(11) Člen podľa ods. 3 písm. a) a b) je člen s hlasovacím právom, člen podľa ods. 3 písm. c) je člen 

s hlasom poradným. Chovateľská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná minimálne 

polovica jej členov s hlasovacím právom. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

(12) Ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska môže Chovateľská rada 

rozhodovať aj hlasovaním prostredníctvom internetu (per rollam). Z hlasovania musí byť 

vypracovaná zápisnica. 

 

§ 4 

Podmienky chovnej spôsobilosti 

 

(1) V chove je možné využiť iba jedince, ktoré splnili Poriadkom stanovené podmienky 

pre zaradenie do chovu a bola im potvrdená chovná spôsobilosť. 

(2) Podmienky pre zaradenie jedincov do chovu: 

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode psa, vydaným plemennou knihou 

uznanou FCI, importované jedince musia byť zapísané v SPKP, 

b) stanovený DNA profil, 

c) Merle test u jedincov určených poradcom chovu, 

d) jazvečíky štandardného rázu: 

1. výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej 

výstave SKCHJ; vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov, 

2. úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku minimálne 15 mesiacov, 

po absolvovaní predpísanej výstavy, 

3. pracovné ocenenie: 

‒ úspešné absolvovanie skúšok v brlohárení, pričom pes musí úspešne 

absolvovať klubové skúšky v brlohárení, 

‒ úspešné absolvovanie akejkoľvek skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti 

na povrchu, 

‒ absolvovanie klubových skúšok z hlasitosti a odvahy jazvečíkov 

(SHOJ),  hlasitosť – pes známka min. 3, suka min. 2,  odvaha – pes známka 

min. 3, suka min. 2, správanie sa po výstrele – obstál, 

e) jazvečíky trpasličieho/králičieho rázu, na základe voľby majiteľa/držiteľa jedinca 

z nasledujúcich dvoch možností: 

1. so skúškou 

1.1 výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ získané na klubovej alebo 

špeciálnej výstave SKCHJ; vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov, 

1.2 úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku minimálne 15 mesiacov, 

po absolvovaní predpísanej výstavy, 

1.3 úspešné absolvovanie akejkoľvek skúšky, skúšanej podľa skúšobného 

poriadku Slovenskej poľovníckej komory/Slovenského poľovníckeho zväzu 

(ďalej len „SPZ“) alebo SKCHJ, 

2. bez skúšky 

2.1 tri výstavné ocenenia „výborný“, z toho: 

‒ dve výstavné ocenenia musia byť získané na klubovej alebo špeciálnej 

výstave SKCHJ; vek v deň výstav minimálne 15 mesiacov, 

 tretie výstavné ocenenie môže byť získané na klubovej výstave SKCHJ, 

špeciálnej výstave SKCHJ, národnej výstave, celoštátnej výstave alebo 

medzinárodnej výstave; vek v deň výstavy minimálne 15 mesiacov, 



2.2 úspešné absolvovanie výberu do chovu vo veku minimálne 15 mesiacov, 

po absolvovaní klubovej alebo špeciálnej výstavy SKCHJ. 

(3) Stanovenie DNA profilu jedinca ako aj Merle génu zabezpečuje výlučne Klub. Odber vzoriek 

sa vykonáva počas výberu do chovu, v odôvodnených prípadoch môže byť realizovaný 

aj mimo výberu, avšak vždy za prítomnosti osoby poverenej poradcom chovu. 

Pred odberom je overená totožnosť jedinca podľa mikročipu alebo tetovacieho čísla. 

Náklady za stanovenie DNA profilu poprípade aj Merle génu znáša majiteľ/držiteľ jedinca. 

Certifikát obdrží majiteľ/držiteľ jedinca mailom, prípadne po vyžiadaní mu bude zaslaný 

poštou. 

(4) Pre zaradenie jedinca do chovu pošle majiteľ/držiteľ hlavnému poradcovi chovu alebo ním 

poverenej osobe žiadosť s prílohami: 

a) originál preukazu o pôvode psa, 

b) kópia posudkového listu z výstavy podľa ods. 2 písm. d) bodu 1. alebo písm. e) bodu 1. 

podbodu 1.1 alebo kópie posudkových listov z výstav podľa ods. 2 písm. e) bodu 2. 

podbodu 2.1, 

c) kópia posudkového listu z výberu do chovu, 

d) kópie rozhodcovských tabuliek podľa ods. 2 písm. d) bodu 3. alebo kópia rozhodcovskej 

tabuľky podľa ods. 2 písm. e) bodu 1. podbodu 1.3., 

e) farebná fotografia jedinca vo výstavnom postoji. 

(5) Po kontrole žiadosti, jej príloh a overení DNA profilu Klub zapíše do originálu preukazu 

o pôvode psa registračné číslo a odošle ho na SPKP, ktorá jedincovi do preukazu potvrdí 

chovnú spôsobilosť. 

(6) Jedinca zaradeného do chovu Klub zaeviduje do databázy chovných jedincov. 

(7) V prípade importovaného jedinca, tento musí pre zaradenie do chovu splniť podmienky 

podľa ods. 2 aj vtedy, keď mu bola priznaná chovná spôsobilosť v členskej krajine FCI, 

z ktorej bol dovezený alebo pochádza. 

(8) Chovateľská rada môže na základe odporučenia poradcu chovu pozastaviť chovnú 

spôsobilosť jedincom: 

a) v odchovoch ktorých sa preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, 

vady patologické a vady dedičné, 

b) zo zdravotných dôvodov. 

 

§ 5 

Výber do chovu 

 

(1) Výber do chovu sa vykonáva spravidla počas výstav organizovaných Klubom. 

V odôvodnených prípadoch je možné vykonať výber do chovu aj na inej akcii. 

(2) Výber do chovu vykonáva trojčlenná komisia, ktorá posudzuje kolektívne. Tvoria ju: 

a) poradca chovu, 

b) rozhodca pre exteriér s aprobáciou pre plemená IV. skupiny FCI, 

c) člen Výboru klubu alebo člen Chovateľskej rady. 

(3) Ak je účastníkom výberu do chovu jedinec z odchovu člena komisie alebo je tento jedinec 

vo vlastníctve/držbe jeho blízkych príbuzných, nesmie dotyčný člen komisie zasahovať 

do posudzovania tohto jedinca. Za blízkeho príbuzného sa považujú rodičia, 

manžel/manželka, druh/družka, deti, ako aj osoby žijúce s členom komisie v spoločnej 

domácnosti. 

(4) Podmienky účasti na výbere do chovu: 

a) uhradenie poplatku za výber do chovu, 



 

b) preukaz o pôvode psa, vydaný plemennou knihou uznanou FCI, importované jedince 

musia byť zapísané v SPKP, 

c) vek – minimálne 15 mesiacov u jazvečíkov všetkých rázov, 

d) výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ získané na klubovej alebo špeciálnej 

výstave SKCHJ; vek v deň výstavy – minimálne 15 mesiacov u jazvečíkov všetkých 

rázov, 

e) dobrý zdravotný stav. 

(5) Výber do chovu pozostáva z komplexného posúdenia exteriéru a povahových vlastností 

daného jedinca v súlade s plemenným štandardom FCI-Standard Nᵒ 148, kontroly chrupu, 

hmotnosti jazvečíkov štandardného rázu a obvodu hrudníka. 

(6) Nutné, nie však postačujúce podmienky, pre úspešné absolvovanie výberu do chovu: 

a) pes musí mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku, 

b) jazvečíky štandardného rázu: 

1. obvod hrudníka: 

 psy: nad 37 cm – až do 47 cm, 

 suky: nad 35 cm – až do 45 cm, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 

3. prípustné chyby – žiadne, 

c) jazvečíky trpasličieho rázu: 

1. obvod hrudníka: 

 psy: nad 32 cm – až do 37 cm, 

 suky: nad 30 cm – až do 35 cm, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 

3. prípustné chyby – môžu chýbať najviac dva zuby z kategórie M3 a P1. 

d) jazvečíky králičieho rázu: 

1. obvod hrudníka: 

 psy: nad 27 cm – až do 32 cm, 

 suky: nad 25 cm – až do 30 cm, 

2. zhryz nožnicový, chrup úplný, 

3. prípustné chyby – môžu chýbať najviac dva zuby z kategórie M3 a P1. 

(7) Podmienky vylučujúce úspešné absolvovanie výberu do chovu: 

a) veľmi bojazlivá alebo agresívna povaha, 

b) uskutočnený zákrok na odstránenie alebo zakrytie anatomickej alebo exteriérovej 

chyby, 

c) chyby vylučujúce použitie v chove (štandard FCI-Standard Nᵒ 148). 

(8) Pri výbere jedincov do chovu sa veterinárne potvrdenia zdôvodňujúce mechanické či iné 

chyby exteriéru neberú do úvahy. V odôvodnených prípadoch môže Chovateľská rada 

udeliť výnimku. 

(9) Komplexné posúdenie daného jedinca, najmä jeho prednosti, prípadne nedostatky, ako aj 

výsledok výberu do chovu je zaznamenaný do posudkového listu. Posudok sa vyhotovuje 

na predpísanom tlačive v dvoch exemplároch, originál pre majiteľa/držiteľa jedinca, kópia 

pre Klub. 

(10) Po úspešnom absolvovaní výberu do chovu zapíše komisia danému jedincovi do preukazu 

o pôvode psa „kandidát chovu“. Pri jazvečíkoch trpasličieho/králičieho rázu zároveň 

do preukazu o pôvode psa zapíše obvod hrudníka. Takýto jedinec je potom považovaný 

za trpasličieho, resp. králičieho. 



 

§ 6 

Odporúčanie na párenie 

 

(1) Odporúčanie na párenie sa vydáva na chovateľský rok, t. j. od 1.11. do 31.10. nasledujúceho 

kalendárneho roku. 

(2) Pred plánovaným honcovaním sa chovnej suky je jej majiteľ/držiteľ povinný poslať 

príslušnému poradcovi chovu v dostatočnom časovom predstihu žiadosť o odporúčanie 

na párenie na predpísanom tlačive a uhradiť poplatok za vydanie odporúčania. V prípade, 

že medzi navrhovanými psami uvedie zahraničného psa, k žiadosti je povinný priložiť jeho 

kópiu preukazu o pôvode psa. 

(3) Majiteľ/držiteľ suky je povinný na vyžiadanie poradcu chovu doložiť výsledok Merle testu 

zahraničného psa. 

(4) V odporúčaní na párenie uvedie poradca chovu 1 až 3 psov vhodných na párenie. Ak to nie 

je v rozpore s chovateľskými záujmami Klubu a nie sú odborné výhrady voči výberu psa, 

môže poradca chovu akceptovať návrh majiteľa/držiteľa suky na výber psa vhodného 

na párenie. 

(5) Odporúčanie na párenie sa vydáva na predpísanom tlačive a povinne obsahuje: 

a) mená psov navrhnutých na párenie a ich čísla zápisu v plemennej knihe, 

b) meno a adresu majiteľa/držiteľa chovného psa, 

c) meno suky a číslo jej zápisu v SPKP, 

d) meno a adresu majiteľa/držiteľa chovnej suky, 

e) dátum vydania, lehotu platnosti a podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavil. 

(6) Odporúčanie na párenie s úzkou príbuzenskou plemenitbou (príbuzní v 1. a 2. generácii) 

schvaľuje Chovateľská rada. 

(7) Odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení suky) je dokladom, ktorý je súčasťou 

prihlášky na zápis narodených šteniat. 

 

§ 7 

Párenie 

 

(1) Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvomi chovnými jedincami a to na základe platného 

odporúčania na párenie. 

(2) Počas jedného honcovania je možné suku páriť iba s jedným psom. V žiadnom prípade nie 

je dovolené pripustiť v priebehu jedného honcovania suku dvoma alebo viacerými psami. 

(3) V priebehu jedného kalendárneho dňa sa pes môže páriť iba s jednou sukou. 

(4) Zahraničné párenie je možné iba so psom pôsobiacim v chove v inej členskej krajine FCI. 

Majiteľ/držiteľ suky je povinný doložiť stanovený DNA profil daného psa do zápisu šteniat 

do SPKP. 

(5) Párenie medzi jedincami štandardného rázu a jedincami trpasličieho/králičieho rázu nie je 

dovolené. Taktiež nie je dovolené párenie medzi jedincami s rôznym typom srsti. 

(6) Neplnochrupý jedinec trpasličieho/králičieho rázu sa môže páriť iba s plnochrupým 

jedincom.  

(7) Jedinec trpasličieho/králičieho rázu zaradený do chovu bez skúšky (§ 4 ods. 2 písm. e) 

bod 1.) sa môže páriť len s jedincom zaradeným do chovu so skúškou (§ 4 ods. 2 písm. e) 

bod 2.); neplatí pre zahraničné párenie. 

(8) Jedinec nesúci v genotype jednu Merle alelu sa môže páriť iba s jedincom bez Merle alely. 



(9) Po úspešnom spárení odovzdá majiteľ/držiteľ suky originál (zelené tlačivo) a prvú kópiu 

(žlté tlačivo) odporúčania na párenie majiteľovi/držiteľovi psa, ktorý na oboch tlačivách 

vyplní potvrdenie o párení suky. Zelené tlačivo pošle na SPZ. Na žltom tlačive odstrihne 

potvrdenie o párení suky a odovzdá ho majiteľovi/držiteľovi suky. Zvyšok tlačiva, 

na ktorom uvedie meno psa, s ktorým sa suka párila, dátum párenia a podpis, pošle 

príslušnému poradcovi chovu. 

(10) V prípade neúspešného párenia, alebo narodenia iba jedného šteňaťa má majiteľ/držiteľ 

suky právo na náhradné párenie pri najbližšom honcovaní suky. Na náhradné párenie je 

povinný  vyžiadať si od poradcu chovu odporúčanie na náhradné párenie, ktorého vydanie 

je bez poplatku. 

(11) Na chov (párenie) možno použiť suku najskôr vo veku 18 mesiacov a naposledy v roku, 

v ktorom dosiahne vek 8 rokov. Psa možno použiť v chove najskôr vo veku 15 mesiacov, 

horná veková hranica obmedzená nie je. Poradca chovu odporúča psa na párenie do veku 

10 rokov, po tomto veku môže byť pes použitý na párenie už len na žiadosť 

majiteľa/držiteľa suky. 

(12) Chovná suka môže mať v priebehu kalendárneho roku iba jeden vrh; výnimkou je náhradné 

párenie ak sa po riadnom párení narodilo iba jedno šteňa. 

(13) V prípade náhodného – nechceného spárenia sa suky s iným psom, ako je uvedený 

v odporúčaní na párenie, je majiteľ/držiteľ povinný informovať o tom príslušného poradcu 

chovu. Ak pôjde o spárenie sa suky s čistokrvným jedincom príslušného plemena jazvečíkov, 

o prípadnom zápise šteniec rozhodne Výbor klubu po doporučení Chovateľskej rady. 

(14) Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť s jedincami, ktorí sa predtým už nereprodukovali 

prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch aj keď sa len pes alebo suka predtým 

nerozmnožovali prirodzeným spôsobom, môže udeliť SPZ výnimku na základe odporučenia 

Klubu na návrh Chovateľskej rady. Umelé oplodnenie by sa nemalo používať na prekonanie 

fyzickej neschopnosti psa spáriť sa so sukou. 

(15) Umelé oplodnenie suky insemináciou môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je povinný 

túto skutočnosť potvrdiť do odporúčania na párenie s uvedením mena psa, ktorého spermie 

boli pri inseminácii použité. 

(16) Majiteľ/držiteľ psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto 

skutočnosť na potvrdení o párení. 

(17) Majiteľom/držiteľom chovných jedincov sa odporúča dohodnúť si podmienky párenia 

vopred, ešte pred jeho uskutočnením, písomnou formou. 

 

§ 8 

Narodenie a zápis šteniat 

 

(1) O narodení šteniat je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia písomne informovať 

príslušného poradcu chovu s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených 

šteniat, počtu ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne ďalších 

dôležitých informácií o vrhu. Chovateľ informuje príslušného poradcu aj o neúspešnom 

párení. 

(2) Počet ponechaných šteniat Klub neobmedzuje. Vrh sa zapisuje úplný, to znamená, že sa 

zapisujú všetky šteňatá, ktoré boli odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. 

(3) Chovateľ zabezpečí označenie šteniat mikročipom a následne na predpísanom tlačive 

požiada SPKP o zápis vrhu. 

(4) Chovateľ umožní kontrolu vrhu a jeho matky, ktorú vykoná príslušný poradca chovu alebo 

ním poverená osoba. Kontrola sa vykoná spravidla medzi 6. a 7. týždňom veku šteniat. 



V prípade pochybností o pôvode šteniat je Chovateľská rada oprávnená nariadiť genetické 

testy paternity na náklady chovateľa. 

(5) Šteňatá odovzdá chovateľ novým majiteľom vo veku minimálne 49 dní spolu s veterinárnym 

preukazom (odporúča sa pas spoločenského zvieraťa) s potvrdeným odčervením 

a očkovaním proti infekčným chorobám. Chovateľ je povinný odovzdať novému majiteľovi 

podpísaný preukaz o pôvode psa, po jeho obdržaní od SPKP. 

(6) V prípade vývozu šteniat mimo územie Slovenskej republiky je chovateľ povinný vyžiadať 

si od SPKP exportný preukaz o pôvode psa. Žiadosť podáva na predpísanom tlačive 

a prikladá k nej podpísaný preukaz o pôvode psa. Šteňa je možné vyviezť mimo územie 

Slovenskej republiky minimálne vo veku 3 mesiacov, s ukončeným procesom vakcinácie 

proti infekčným chorobám vrátane besnoty. Ďalšie veterinárne podmienky vývozu chovateľ 

splní podľa požiadaviek krajiny, do ktorej sa vývoz uskutočňuje. Vývoz jedincov 

prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný. 

(7) Odporúča sa vyhotoviť písomnú kúpno-predajnú zmluvu (alebo inú zmluvu o prevode 

vlastníckeho práva k šteňatám), v ktorej budú uvedené všetky náležitosti a podmienky 

predaja (prevodu). 

(8) Chovateľ je povinný viesť evidenciu nových majiteľov šteniat a uchovávať ju minimálne 

10 rokov od narodenia šteniat. 

 

§ 9 

Strata, nájdenie a úhyn jedinca 

 

(1) Majiteľ/držiteľ jedinca, ktorý sa stratil je povinný do 30 dní poslať preukaz o pôvode psa 

SPKP. Ak sa jedinec nájde, SPKP vráti preukaz majiteľovi/držiteľovi. 

(2) Nájdenie strateného jedinca, ktorý je čipovaný alebo tetovaný, oznámi nálezca SPKP, ktorá 

mu poskytne kontaktné údaje na chovateľa. U chovateľa si nálezca overí, kto bol posledným 

majiteľom prípadne držiteľom nájdeného jedinca. 

(3) Majiteľ/držiteľ strateného jedinca je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené 

s vyhľadaním majiteľa/držiteľa a chovom jedinca do odovzdania jeho 

majiteľovi/držiteľovi. 

(4) Majiteľ/držiteľ jedinca, ktorý uhynul, bol zabitý alebo utratený je povinný poslať preukaz 

o pôvode psa SPKP na znehodnotenie najneskôr do 30 dní od tejto udalosti a zároveň v tejto 

lehote túto skutočnosť oznámiť príslušnému poradcovi chovu. 

 

§ 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Poriadok vychádza z Chovateľského a zápisného poriadku Slovenského poľovníckeho 

zväzu. 

(2) Situácie spojené s chovateľskou činnosťou, ktoré Poriadok neupravuje, rieši Chovateľská 

rada v spolupráci s Výborom klubu. 

(3) Akékoľvek previnenie voči Poriadku bude viesť k začatiu disciplinárneho konania podľa 

Disciplinárneho poriadku SKCHJ. 

(4) Poriadok schválila Členská schôdza klubu dňa 24. marca 2018, týmto dňom nadobúda 

platnosť a účinnosť. 

(5) Zmeny a doplnky Poriadku schválila Členská schôdza klubu dňa 24. marca 2019, týmto 

dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť. 



(6) Zmeny a doplnky Poriadku schválil Výbor klubu dňa xx.11.2019, týmto dňom 

nadobúdajú platnosť a účinnosť. 

 

 

 

 

Ing. et. Ing. Ján Dobšinský 

          predseda SKCHJ 


