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CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK 

 

SLOVENSKÉHO RETRIEVER KLUBU 

 

 

 Cieľom Slovenského Retriever Klubu (ďalej len SRK) je chov čistokrvných 

psov plemien retrieverov podľa uznávaného štandardu FCI pri zachovaní 

biologického zdravia každého jedinca a charakteristických vlastností a vlôh pre tieto 

plemená. Chovateľstvo psov má výchovno–kultúrnu, etickú i športovú náplň a 

zaoberá sa vzťahom človeka k psovi a prírode. 

 

I. Úvod 

 

 1. Chovateľský a zápisný poriadok slúži pre riadenie chovu psov plemien 

retrieverov. Týmto poriadkom sú povinní sa riadiť všetci členovia i nečlenovia 

Slovenského Retriever klubu, ktorí vlastnia, alebo majú v držbe jedincov s 

preukazom o pôvode (ďalej len PP), bez rozdielu, či je jedinec už chovný, alebo 

nechovný, alebo ktorí sa stali členmi klubu zo záujmu podieľať sa na klubovom 

živote. 

 

 2. Základnou chovateľskou normou je plemenný štandard FCI. Klub má právo 

určiť smer a špecifiká chovu, musí akceptovať to čo štandard pripúšťa, ako aj to, čo 

štandard uvádza ako vylučujúcu chybu. 

 

          3. Podmienky chovnej spôsobilosti sú podmienky stanovené SRK pre uznanie 

chovnej spôsobilosti jedincov plemien, ktoré zastrešuje. Navrhuje ich a predkladá 

výbor a schvaľuje ich členská schôdza podľa Stanov klubu. Sú uvedené v prílohe č.1, 

ktorá je  súčasťou Chovateľského a zápisného poriadku SRK. 

 

         4. Chovateľský a zápisný poriadok SRK je základnou normou pre chov plemien 

psov začlenených do SRK. 

 

         5. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku SRK je umožniť chovať iba s 

geneticky a funkčne zdravými, povahovo pevnými čistokrvnými jedincami, ktoré sú 

zapísané v plemenných knihách alebo registroch uznávaných FCI, a ktoré spĺňajú 

kritéria stanovené SRK. 

 

         6. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch jedincov toho 

istého plemena zabezpečuje produkcia a odchov zdravého a štandardu plemena 

zodpovedajúceho potomstva. 

 

          7. Dedične zdravý čistokrvný pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je 

pes známeho pôvodu, ktorý prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a 

výkonové vlastnosti typické pre dané plemeno, nemá žiadne podstatné dedičné chyby, 
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ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva. Chovatelia a 

SRK nemajú zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by mohli následkom extrémneho 

vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného plemena. 

 

           8. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s 

vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, 

zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, 

progresívna retinálna atrofia (ďalej len PRA), epilepsia, kryptorchizmus, 

monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu (ďalej 

len DBK) ťažkého stupňa. 

 

           9. SRK je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK alebo 

PRA, metodicky ich potierať, neustále zaznamenávať ich vývoj a na základe 

požiadavky SKJ o nich poskytnúť správu. 

 

         10. Plemennú knihu pre plemená zastrešené v SRK vedie SPZ na základe 

poverenia SKJ. 

 

II. Chovateľský klub 

 

           1. Za chov jednotlivých plemien sú zodpovedné príslušné chovateľské kluby. 

Zodpovedajú za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. Chov 

a rozvoj plemien psov musí vychádzať z dlhodobých cieľov a rozumných zásad, tak 

aby chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb, povahových chýb či nedostatku 

výkonových schopností. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i 

rozširovania genetickej rôznorodosti plemien. 

 

           2. SRK, ako člen SPZ je prostredníctvom SKJ, ktorej je SPZ riadnym členom, 

zastrešený FCI.   

Pre jedno plemeno môže existovať v rámci SPZ i Slovenska iba jeden chovateľský 

klub, ktorý zodpovedá SPZ a prostredníctvom neho i SKJ za rozvoj a zodpovedné 

riadenie chovu daného plemena. 

 

 

           3. SRK je povinný pri riadení chovateľskej činnosti dodržiavať platné 

štandardy FCI, chov a činnosť klubu riadiť v zmysle záväzných predpisov FCI, SKJ, 

SPZ a všeobecne platných právnych predpisov. 

 

           

4. Záujemca o chov nie je povinný byť členom SRK, ktorý dané plemeno 

zastrešuje. 

Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené SRK 

bez zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri 

splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu SRK je SRK 
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povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania 

služieb nečlenom klubu, sú v cene služieb zohľadnené pre nečlenov náklady klubu 

vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti klubu. 

Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné. SRK si môže upraviť 

vzťahy s chovateľmi – nečlenmi klubu zmluvne. 

III. Chovné jedince

1. Chovné psy a suky sú čistokrvné jedince, ktoré vlastnia preukaz o pôvode,

vystavený alebo registrovaný plemennou knihou uznávanou FCI a ktoré boli 

zaradené do chovu na základe splnených podmienok chovnej spôsobilosti 

stanovených klubom. 

2. Vek pre použitie v chove (pôsobenie v chove):

minimum:  psy i suky od 15 mesiacov veku

maximum: psy - neobmedzene, prípadne rozhodne zdravotný stav

       jedinca 

       suky - do 8 rokov (posledné párenie do 31. 12.     

kalendárneho roku, kedy dosiahne 8 rokov svojho života). V prípade mimoriadnych 

chovateľských výsledkov, alebo v záujme zachovania genofondu, môže výbor udeliť 

výnimku. 

3. Úspešné splnenie podmienok pre zaradenie do chovu označí klub do PP.

Z toho dôvodu majiteľ chovného jedinca odovzdá originál PP so záznamom

o rtg. DBK a DLK (Zoznam veterinárnych lekárov určených pre zhotovenie a

posúdenie RTG DBK a DLK pre SRK – platné od 1. 1. 2011: MVDr. Milan Švihran -

Bratislava, MVDr. Ľubomír Lepeň - Bratislava, MVDr. Vladimír Salai - Rohožník, MVDr.

Juraj Frey - Pezinok, MVDr. Ivan Pašek - Trnava, MVDr. Miroslav Faga - Trnava, MVDr.

Ladislav Smatana - Bojnice, MVDr. Darina Rothová - Dunajská Streda, MVDr. Róbert

Pánko - Nové Zámky, MVDr. Juraj Chorváth - Martin, MVDr. Vladimír Paulíny - Banská

Bystrica, MVDr. Emil Gánovský - Rimavská Sobota, MVDr. Ľubomír Nehaj - Bytča, Prof.

MVDr. Valent Ledecký CSc. - Košice, MVDr. Imrich Šoltés - Košice, MVDr. Ivan Karpjak

- Prešov, MVDr.Róbert Holečka - Trebišov, MVDr. Tibor Németh - Komárno-Nová Stráž), 
prípadne aktuálnu fotokópiu vyšetrenia na dedičné ochorenie očí / MvDr. Miroslav 
Faga, MvDr. Alexandra Trbolová ) , certifikát vyšetrenia EIC u plemien LR, CCR, 
CHBR spolu s kópiami posudkových listov z výstav

a tabuľkou zo skúšok, 2 x fotografiu vo výstavnom postoji z boku /z profilu/

hlavnému poradcovi chovu, ktorý skontroluje a zapíše do PP splnenie podmienok 
chovnej spôsobilosti, zaradí jedinca do evidencie chovných jedincov SRK aj na 
klubové webové stránky a odovzdá originál PP plemennej knihe SPZ na potvrdenie 
chovnej spôsobilosti („Chovný pes“, „Chovná suka“). Do PP súčasne zapíše aj 
výsledok vyšetrenia EIC z predloženého certifikátu, alebo podľa výsledku rodičov.

Formát fotografie má byť A5 (šírka - 21 cm, výška - 15 cm a veľkosť psa na 

fotografii musí byť 2/3 z celkovej fotografie - čiže šírka - 14 cm a výška 10 cm). 
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        4. Ak majiteľ chovnej sučky ešte nemá chránený názov chovateľskej stanice, 

vyžiada si tlačivo „Žiadosť na chránenie chovateľskej stanice“ od Plemennej knihy 

SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, alebo si tlačivo stiahne z Klubovej webovej 

stránky a uhradí predpísaný poplatok SPZ. 

 

 5. Jedince, u ktorých sa preukáže vážne podozrenie chirurgického zákroku na 

odstránenie exteriérovej chyby, ktoré je v rozpore so štandardom FCI, budú z chovu 

vylúčené, alebo budú mať obmedzené párenie, ktoré bude výbor klubu s hlavným 

poradcom chovu prísne sledovať a podrobne vyhodnocovať. 

 

  

IV. Chov a jeho riadenie 

 

 1. SRK má chov „evidovaný“, to znamená, že majiteľ suky si sám navrhne 

psov na párenie zo zoznamu chovných psov, prípadne požiada o pridelenie 

chovných psov hlavného poradcu chovu. 

 

 2. Počet párení chovným psom v roku (i počas života) je neobmedzený. 

 

 3. Chovná suka smie mať v kalendárnom roku len 1 vrh. 

 

 4. Chovný jedinec registrovaný v SRK nesmie byť registrovaný v inom klube. 

 

 5. Chovné jedince musia byť v čase chovateľského využitia v takom stave, aby 

bol zaručený zdravý vývin šteniec. 

 Pri zlom zdravotnom stave, alebo pri zlých podmienkach, v ktorých chovné 

jedince žijú, je poradca chovu povinný nevydať odporúčanie na párenie až dovtedy, 

kým majiteľ (držiteľ) zistené nedostatky neodstráni. 

 Majiteľ (držiteľ) chovného psa je taktiež povinný odmietnuť párenie so sukou, 

ktorá nie je v chovnej kondícii, prípadne ktorá je podozrivá z choroby. Odmietnutie 

párenia je povinný ihneď hlásiť s udaním dôvodov poradcovi chovu. 

 

V. Chovateľ, majiteľ, držiteľ chovného jedinca 

 

 1. Chovateľom je vlastník chovateľskej stanice, ktorá bola riadne registrovaná 

v medzinárodnom registri chovateľských staníc v Belgicku na FCI a súčasne 

plemennou knihou. 

 Chovateľ nemusí byť členom SRK. 

  

 2. Prevod oplodnenej suky je možný. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva 

druhej osoby, chovateľom je nový majiteľ, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky 

písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniat. Na nového majiteľa sa tiež 

prenášajú všetky povinnosti vyplývajúce z párenia chovným psom. 
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 3. Ak majiteľ chovnej suky v čase oplodnenosti zomrie, môžu sa narodené 

šteniatka zapísať buď na pôvodnú chovateľskú stanicu zomrelého, alebo na 

chovateľskú stanicu nového majiteľa suky, o čom rozhodne jeho dedič. 

 

 4. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. 

Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.  

 

5. Majiteľ daného jedinca osoba v ktorej majetku sa jedinec nachádza. Za 

majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne 

majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným PP.  

 

6. Držiteľ psa alebo suky je osoba u ktorej sa daný jedinec fyzicky nachádza a 

je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom daného jedinca oprávnená k jeho 

držbe. 

 

7. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, 

ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila k páreniu sučiek. 

  

 8. Majiteľ (držiteľ) chovného psa môže páriť so psom len vtedy, ak mu majiteľ 

chovnej suky predloží odporúčanie na párenie potvrdené poradcom chovu. 

 

 9. Každá zmena vo vlastníctve chovného jedinca, alebo jeho úhyn, musí byť do 

15 dní oznámená doporučeným listom poradcovi chovu a plemennej knihe. V prípade 

zmeny vlastníctva, zmenu nahlási predchádzajúci i nový majiteľ chovného jedinca. 

 

 10. Majiteľ (držiteľ) chovného psa má viesť písomné záznamy o páreniach 

(dátum párenia, meno suky a číslo zápisu, adresu majiteľa suky). Tieto záznamy má 

majiteľ chovného psa na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu SRK. 

 

 11. Majiteľ (držiteľ) chovnej suky má viesť písomné záznamy o páreniach 

(dátum párenia, meno psa a číslo zápisu, adresu majiteľa psa, adresy nových 

nadobúdateľov šteniat). Tieto záznamy má majiteľ chovnej suky na požiadanie 

predložiť kontrolnému orgánu SRK. 

 

        12. Chovatelia, držitelia sú povinní sa o svoje jedince riadne starať, dodržovať 

hygienické podmienky, starať sa o zdravie zvierat, zabezpečovať ich zdravý vývin, 

zabezpečovať zodpovedajúce ustajnenie a kŕmenie. Zaväzujú sa, že nebudú 

odchovávať retrieverov bez preukazu o pôvode. 

 

        13. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa naliehavo odporúča pred 

každým plánovaným párením dohodnúť si písomne vzájomné podmienky párenia, 

najmä finančné záväzky. 
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VI. Odporúčanie na párenie 

 

 1. Pre plánované párenie chovnej suky vystavuje hlavný poradca chovu 

odporúčanie na párenie. 

  

 2.  Hlavný poradca chovu  vystaví „Odporúčanie na párenie“ na obdobie 

príslušného kalendárneho roka, ktoré má platnosť len 1 rok. Ak chovateľ odporúčanie 

na párenie nepoužije, je povinný vrátiť ho hlavnému poradcovi chovu. 

 

 3. Majiteľ chovnej suky písomne požiada tlačivom „Žiadosť o vystavenie 

odporúčania na párenie“ s navrhnutými menami psov na párenie hlavného poradcu 

chovu o vystavenie tlačiva „Odporúčanie na párenie“ začiatkom nasledujúceho roka, 

alebo koncom predchádzajúceho roka, hlavne podľa predpokladaného honcovania 

suky a plánovaného jej párenia. Odporúčanie na párenie si musí chovateľ vyžiadať 

najneskôr 1 mesiac pred predpokladaným  honcovaním sa suky. 

 Hlavný poradca chovu najneskôr do 14 dní pošle majiteľovi suky na základe 

predchádzajúceho písomného vyžiadania originál (zelené) a kópiu (žlté) odporúčania 

na párenie. Tlačivo „Hlásenie vrhu šteniat“, a tlačivo „Prihláška na zápis narodených 

šteniat“ zašle len na vyžiadanie chovateľa, ak nemá svoj počítač alebo nemá prístup 

na internet, alebo si chovateľ tlačivá stiahne a vytlačí z Klubovej webovej stránky. 

 Poplatok za vystavenie Odporúčania na párenie hradí chovateľ (majiteľ 

chovnej suky) a musí byť predložený so „Žiadosťou na párenie“. 

  

A) V prípade , ak bolo uskutočnené slovenské párenie: poplatok za párenie chovným 

psom uhrádza majiteľ (držiteľ) chovného psa, ktorý suku páril len v tom prípade, ak 

sa sučke narodia minimálne 3 živé šteniatka. Úhrada musí byť prevedená najneskôr 

do 7 dní po narodení šteniat. 

 

 B) V prípade zahraničného párenia: majiteľ (držiteľ) chovného psa, ktorý suku páril 

je v tomto prípade oslobodený od povinnosti zaplatiť klubu tento  poplatok za párenie 

psom! 

  

 4. Odporúčanie na párenie vyhotovuje hlavný poradca chovu trojmo (originál a 

dve kópie) a musí obsahovať: 

 a) meno psa (psov) navrhnutého na párenie, číslo zápisu, dátum narodenia,      

výstavné ocenenie, skúšku, farbu 

 c) meno a adresu majiteľa (držiteľa) psa   

          d) meno a adresu majiteľa (držiteľa) suky 

          e) podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavil 

 

 - Originál odporúčania na párenie je súčasťou prihlášky na zápis narodených 

šteniat a majiteľ psa ho zasiela vyplnené a potvrdené svojim podpisom Plemennej 

knihe SPZ v lehote do 10 dní od párenia. 

 - z 1. kópie odporúčania na párenie (vyplnené a potvrdené svojim podpisom) 
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odstrihne majiteľ psa potvrdenie o párení suky a odovzdá majiteľovi suky a väčší 

zvyšok kópie pošle poradcovi chovu, ako doklad o uskutočnenom párení, 

 - 2. kópia ostáva poradcovi chovu ako záznam o vystavení odporúčania na 

párenie. 

 

            5. Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie 

originálu odporúčania na párenie vyplneného a potvrdeného majiteľom psa, je 

zodpovedný za to, že bez potvrdenia o párení nebudú šteniatka zapísané do 

plemennej knihy. 

 

           6. V prípade, ak bude mať majiteľ (držiteľ) chovného jedinca, ktorého chcú 

použiť v chove, podĺžnosti voči SRK, bude mu odmietnuté vydanie odporúčania na 

párenie, alebo v prípade krycieho psa – nebude povolené kryť/páriť týmto psom až do 

doby kým si neuhradí všetky svoje záväzky voči SRK! 

 

VII. Podmienky párenia 

 

   1. Párenie sa môže uskutočniť len medzi dvomi jedincami uvedenými v 

platnom odporúčaní na párenie. 

 

   2. Suka sa smie páriť len s jedným zo psov, ktorí sú uvedení v odporúčaní na 

párenie. 

 

   3. Počas 24 hodín môže pes páriť len tú istú suku. 

 

   4. Odporúča sa páriť suku u majiteľa (držiteľa) psa. Suku by mal pri párení 

sprevádzať jej majiteľ, alebo ním poverená osoba. 

 

   5. Pokiaľ suka ostáva u majiteľa (držiteľa) psa niekoľko dní, potom všetky 

náklady s tým spojené (kŕmenie) a dopravu späť hradí majiteľ suky. Majiteľ psa je 

povinný sa o suku riadne starať a ručí i za škody, ktoré by v tom čase spôsobila tretia 

osoba. 

 

   6. Pokiaľ vybraný pes suku nenapáril, môže byť použitý náhradný pes (ak je 

uvedený v odporúčaní na párenie) len so súhlasom majiteľa suky. 

 

   7. Pri neplánovanom napárení iným psom než dohodnutým v čase, kedy je 

suka v starostlivosti majiteľa (držiteľa) chovného psa, je majiteľ chovného psa 

povinný toto majiteľovi suky ihneď ohlásiť a nahradiť všetky vzniknuté škody. 

 

   8. Ak zmení suka vlastníka, pôvodný majiteľ je povinný písomne oznámiť 

majiteľovi (držiteľovi) chovného psa, ktorý má záväzok náhradného párenia, meno 

nového nadobúdateľa suky. Ak tak neurobí, zodpovedá za následky, ak majiteľ 

chovného psa náhradné párenie odmietne. 
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   9. Pokiaľ došlo k úhynu suky v dobe, kedy bola v starostlivosti majiteľa 

chovného psa, je majiteľ psa povinný na svoje náklady zistiť príčinu úhynu a podať 

správu (veterinárne vyjadrenie) majiteľovi suky. Pokiaľ smrť vznikla z viny majiteľa 

psa, je povinný stratu nahradiť. Pokiaľ však za smrť suky vinu nenesie, je majiteľ 

suky povinný uhradiť majiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu so smrťou suky 

vznikli. 

 

 10. Pred aktom párenia je vhodné aby si majiteľ psa i suky dohodli písomne 

úhradu za párenie. Pri úhrade párenia prenechaním štenaťa, má právo prvého výberu 

chovateľ-majiteľ suky. Dohoda by mala obsahovať tieto podmienky: 

 a) dobu výberu šteňaťa majiteľom psa 

 b) dobu odberu šteňaťa majiteľom psa 

 c) dobu, po ktorej zaniká právo na výber šteňaťa 

 d) dobu, po ktorej zaniká právo na odber šteňaťa 

 e) zvláštne ustanovenie pre prípad, keď suka porodí mŕtve štence, alebo                  

jedno šteňa, alebo majiteľom psa vybrané šteňa do odberu uhynie 

 

          11. Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým 

nereprodukovali prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch, aj keď sa len pes 

alebo suka predtým nerozmnožovali prirodzeným spôsobom, môže národná 

organizácia povoliť výnimky. Umelé oplodnenie by sa nemalo používať na 

prekonanie fyzickej neschopnosti psa nakryť suku. 

 

          12. Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí 

potvrdiť túto skutočnosť plemennej knihe SPZ. Veterinárny lekár, ktorý insemináciu 

vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že suka bola inseminovaná 

inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené 

miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a 

adresa majiteľa suky. 

Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol 

použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí 

veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa. 

 

         13. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí 

majiteľ suky. 

 

         14. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je 

povinný osvedčiť túto skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí majiteľovi 

chovnej suky poskytnúť všetky požadované informácie týkajúce sa krycieho psa. 

  

         15. Ak suka neostane kotná, majiteľ suky má nárok na jedno bezplatné 

(náhradné) párenie s tým istým psom. Pri náhradnom párení je chovateľ povinný 

požiadať hlavného poradcu chovu o vystavenie nového odporúčania na párenie, 
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pričom poradca chovu na tlačivo napíše „náhradné párenie“. Ak sa suka neoplodnila 

ani po tomto náhradnom párení, nemôže chovateľ uplatňovať u majiteľa psa ďalšie 

nároky. Dohodnuté právo na náhradné párenie zaniká úhynom psa alebo suky. 

 Ak chovný pes zmení majiteľa (držiteľa), je pôvodný majiteľ povinný oznámiť 

novému majiteľovi chovného psa všetky nesplnené povinnosti náhradných párení. 

 Ak chovateľ získal právo náhradného párenia, musí majiteľovi chovného psa a 

poradcovi chovu oznámiť doporučeným listom najneskoršie do 75 dní po párení, že 

sa suka neoplodnila. Neoplodnenie suky musí chovateľ zahlásiť v rovnakom čase 

poradcovi chovu aj vtedy, ak nemieni uplatniť nárok na náhradné párenie. Ak pes 

prestal byť z akýchkoľvek dôvodov chovným, stráca chovateľ nárok na párenie s 

týmto psom. 

 

 16. Pokiaľ chce majiteľ chovnej suky páriť v zahraničí, musí k žiadosti o 

vystavenie odporúčania na párenie predložiť fotokópiu preukazu o pôvode 

požadovaného psa. Pokiaľ tak nemôže urobiť, musí túto fotokópiu zaslať poradcovi 

chovu spolu s kópiou odporúčania na párenie po napárení suky a tiež priložiť k 

originálu odporúčania na párenie pre plemennú knihu.  

 V tomto prípade obdrží majiteľ chovnej suky odporúčanie na párenie bez 

uvedenia mena (mien) páriaceho psa. Odporúčanie na párenie je výrazne označené 

„Zahraničné párenie - podľa výberu chovateľa“.  

 Zahraničné párenie sa môže uskutočniť len so psom, ktorý má preukaz o 

pôvode vydaný členskou krajinou FCI. 

 

VIII. Narodenie šteniec 

 

 1. Chovateľ je povinný do 10 dní po narodení šteniat poslať poradcovi chovu 

originál a majiteľovi chovného psa kópiu vyplneného tlačiva „Hlásenie vrhu“ s 

týmito údajmi: 

 a) základné identifikačné údaje 

 b) dátum párenia a vrhu 

 c) počet celkom narodených, mŕtvo narodených, ponechaných šteniat,                      

pohlavie, sfarbenie 

 d) „prednosti/nedostatky vrhu“ - uvedie chovateľ prípadné chyby šteniat a                

dôvod ich utratenia, ako aj ďalšie skutočnosti súvisiace s narodením                    

šteniat 

 

 2. Suka očakávajúca šteniatka má byť umiestnená v domácnosti svojho 

majiteľa (držiteľa). Pokiaľ je nutné umiestniť suku u niektorej ďalšej osoby, musí byť 

o tejto skutočnosti informovaný poradca chovu. 

 

 3. Počet ponechaných šteniat vo vrhu je neobmedzený. Pri väčšom počte 

šteniat sa odporúča použiť ďalšiu kojnú suku. Chovateľ je povinný starať sa o suku v 

čase gravidity a dojčenia, ako aj o všetky narodené štence tak, aby bol zabezpečený 

ich zdravý vývin. 
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 4. Pri predaji a odobratí od matky (dojčiacej suky) musia byť šteniatka staré 

najmenej 49 dní, v dobrej zdravotnej kondícii, odčervené a očipované. Štence musia 

byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným 

označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniec a potvrdené 

podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čipu sa trvalým a nezameniteľným 

spôsobom uvedie v PP každého jedinca. Tetovanie šteniec alebo dospelých psov je 

možné na základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi 

tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe. 

 

 5. V záujme chovu majú členovia výboru (členovia chovateľskej rady) právo 

uskutočňovať u členov klubu kontroly vrhov, odchovov a ustajnenia chovných 

jedincov. 

 

 6. Ak má chovateľ prvý vrh, je hlavný poradca chovu, alebo regionálny 

poradca chovu oprávnený po obdržaní hlásenia vrhu urobiť do 4 týždňov kontrolu 

vrhu, aby mohol chovateľ dodržať termín podania prihlášky na zápis narodených 

šteniat plemennej knihe na vystavenie preukazov o pôvode. 

   

 7. Chovateľ je povinný viesť si záznamy o páreniach suky a narodených šteniat 

s týmito údajmi: meno otca a matky šteniat, dátum narodenia a čísla zápisu, počet 

narodených a ponechaných šteniat, pohlavie, farba, mená šteniat, mená a adresy 

nadobúdateľov šteniat. 

 Na požiadanie poradcu chovu (člena výboru) je chovateľ povinný záznamy 

predložiť na nahliadnutie. 

 

         8. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu šteniec je majiteľom psa potvrdené 

odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená fotokópia 

preukazu o pôvode psa. 

 

         9. Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné jedince, ktoré sa narodili v 

jeho chovateľskej stanici, do plemennej knihy. Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to 

znamená, že sa zapisujú všetky štence, ktoré boli odchované až do okamihu podania 

žiadosti o zápis vrhu. Dodatočný zápis šteniat nie je prípustný. 

Prihláška na zápis vrhu šteniec musí byť podaná najneskôr do troch mesiacov od 

dátumu narodenia šteniec. 

  

       10. Vývoz šteniat do zahraničia prostredníctvom obchodných firiem a 

priekupníkov sú v rozpore s predpismi FCI. 

 Ak chovateľ vyváža do zahraničia šteniatko, alebo dospelého jedinca, musí 

požiadať plemennú knihu o súhlas na export a vydanie zahraničného preukazu 

o pôvode „Export Pedigree“, uviesť adresu nového nadobúdateľa v zahraničí a 

súčasne so žiadosťou o vydanie exportného preukazu o pôvode, vrátiť pôvodný 

slovenský preukaz. 
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IX. Chovateľská stanica 

 

 1. O registráciu chovateľskej stanice požiada chovateľ (majiteľ suky) plemennú 

knihu, spravidla po získaní chovnej spôsobilosti u suky, najneskôr však pri vydaní 

odporúčania na párenie. Predpísané tlačivo na chránenie názvu chovateľskej stanice a 

poštovú poukážku si chovateľ nájde na klubovej webovej stránke v sekcii „Tlačivá na 

stiahnutie“ alebo od plemennej knihy. Po uhradení predpísaného poplatku,  vyplnení 

tlačivo so 6-timi návrhmi názvov na chovateľskú stanicu a priloženou fotokópiou o 

uhradení poplatku a priloženou fotokópiou občianskeho preukazu s úplnou adresou 

trvalého bydliska, zašle na plemennú knihu na ďalšie vybavovanie. 

 Po preverení názvov v národnom registri, plemenná kniha požiada Slovenskú 

kynologickú jednotu o zaslanie žiadosti na FCI do Belgicka. Približne do 3-4 

mesiacov po zaslaní na FCI, príde odpoveď z FCI, ktorý názov potvrdilo, prípadne 

ktoré nepotvrdilo. Ak chovateľovi nepotvrdilo FCI ani jeden názov zo šiestich, musí 

chovateľ nanovo zaslať nové návrhy názvov chovateľskej stanice, ale už bez 

uhradenia poplatku. Celá procedúra vybavovania sa opakuje, až kým nepotvrdí FCI 

názov. 

 

 2. Majiteľom chovateľskej stanice sa môže stať len fyzická alebo právnická 

osoba (jedna), prípadne manželia. V prípade, že majiteľom chovateľskej stanice sú 

manželia, musí byť vyhradené, ktorý z manželov má podpisové právo. Chovateľská 

stanica môže byť chránená iba osobám starším ako 18 rokov. 

 

 3. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou 

pomenovania jedinca. Názov chovateľskej stanice možno použiť pred i za menom 

jedinca (v žiadosti treba zreteľne vyznačiť spôsob zapisovania). 

 

 4. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká, ak sa chovateľ písomne 

zriekol tohto práva, alebo ak sa mu uložil disciplinárny trest trvalého odňatia práva 

ochrany názvu chovateľskej stanice. V tomto prípade názov chovateľskej stanice 

nesmie byť už použitý druhou osobou. 

  

 5. Chránený názov chovateľskej stanice možno previesť písomnou dohodou, 

alebo darovať za života majiteľa chovateľskej stanice na rodinného príslušníka, v 

prípade smrti majiteľa chovateľskej stanice právo prechádza dedičským konaním. 

 

X. Zápis šteniat a dospelých jedincov do plemennej knihy 

 

 1. Do plemennej knihy sa môžu zapísať len potomkovia rodičov zapísaných v 

plemenných knihách domácich alebo zahraničných (terajších alebo bývalých) a to 

členských štátov FCI, alebo štátov FCI uznávaných, ak svojim exteriérom 

zodpovedajú určeným znakom príslušného plemena, vyhovujú ostatným 

podmienkam chovateľského a zápisného poriadku a ak je ich pôvod preukázateľný 

najmenej v troch generáciách predkov. 
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2. Zápis do plemennej knihy sa robí na základe „Prihlášky na zápis vrhu 

šteniec“. Chovateľ je povinný poslať prihlášku do troch mesiacov od dátumu 

narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniec) na adresu SPZ! K prihláške priložte 

fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena)! 

  

 Ak došlo po dobe zaradenia jedinca do chovu k zmenám (Ďalšie získané tituly, 

skúšky), majiteľ tohto jedinca písomne požiada plemennú knihu o doplnenie týchto 

údajov na základe priložených dokladov a súčasne žiadosť pošle aj hlavnému 

poradcovi chovu.  

  

 3. Narodené šteniatka sa musia prihlásiť na zápis všetky súčasne. Dodatočné 

hlásenie jednotlivých šteniat nie je prípustné. Mená šteniat pochádzajúcich z 

jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa 

opakovať pri ďalších vrhoch z tej istej chovateľskej stanice. Každý vrh musí začínať 

iným začiatočným písmenom, pričom prvý vrh začína písmenom A a ďalšie 

pokračujú v slede abecedy. 

 

 4. Chovateľ svojím podpisom na prihláške na zápis narodených šteniat 

potvrdzuje a preberá zodpovednosť za to, že všetky údaje v nej uvedené sú správne. 

Do plemennej knihy sa nesmú zapísať šteniatka pochádzajúce zo spárenia sa suky s 

iným psom, než sa uvádza v prihláške. 

 

 5. Psy a suky dovezené zo zahraničia sa tiež musia preregistrovať a zapísať do 

Slovenskej plemennej knihy psov (ďalej len SPKP). K žiadosti o preregistráciu do 

SPKP je nevyhnutné  priložiť originál „Exportného preukazu o pôvode“ (Export 

Pedigree) , vydaný podľa predpisov platných v štáte pôvodu psa. Do plemennej knihy 

sa môžu zapísať len psy a suky, ktoré už boli zapísané v plemenných knihách 

uznaných FCI. 

 

XI. Preukaz o pôvode psa (PP) 

 

 1. PP je vystavený na tlačive uznanom FCI a označený jeho znakom. 

 PP je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný 

štyrmi (najmenej tromi) generáciami predkov, skratku plemennej knihy, číslo zápisu, 

dátum narodenia psa, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, hodnotenie psa 

na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy. 

 

 2. PP vyhotovuje plemenná kniha na základe prihlášky na zápis narodených 

šteniat. Musí sa vyhotoviť na predpísanom tlačive, opečiatkovať a musí ho podpísať 

oprávnený pracovník plemennej knihy. Platným sa stane až po vlastnoručnom 

podpise chovateľa. 

 

 3. Akékoľvek zápisy, doplnky a zmeny v PP smie robiť len plemenná kniha a 
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na to zmocnené osoby. Chovateľ je povinný podpísať preukaz o pôvode na 

predpísanom mieste a zaznamenať v ňom zmenu vlastníka. Taktiež každý ďalší 

majiteľ psa musí v preukaze o pôvode zaznamenať zmenu majiteľa. Okrem týchto 

záznamov smú do preukazov o pôvode zapisovať: 

- delegovaný rozhodca výsledok výstavného ocenenia (príp. výstavná kancelária),   

klasifikáciu získanú na skúškach 

- poradca chovu registračné číslo uchovnenia jedinca 

- veterinár záznam o vykonanom čipovaní, tetovaní, RTG DBK, DLK, prípadne 

ďalšie údaje 

 

 4. PP uhynutého resp. zabitého psa musí sa do 10 dní poslať na znehodnotenie 

plemennej knihe. V prípade straty psa sa PP taktiež musí vrátiť najneskôr do 30 dní 

plemennej knihe. Ak sa pes nájde, PP preukaz o pôvode psa vráti majiteľovi. 

 

           5. Za správnosť údajov uvedených v PP ručí svojím popisom ten, kto v ňom 

príslušný záznam urobil. 

 

          6. Na zapisovanie záznamov o vykonaných skúškach a výstavách slúži aj 

„príloha k preukazu o pôvode“, ktorá tvorí súčasť preukazu o pôvode psa. 

 

 7. PP nie je prenosný na jedince z toho istého vrhu, ani na jedince z iného vrhu. 

Zistené prípady samovoľných zmien, škrtania, vymazania a dopĺňania záznamov v PP, 

alebo zneužitie PP uhynutých a stratených jedincov je najhrubším porušením 

chovateľskej disciplíny a je dôvodom pre zavedenie disciplinárneho konania. 

 

XII. Všeobecné ustanovenia 

 

 1. Chovatelia, majitelia (držitelia) retrieverov, členovia i nečlenovia SRK sú 

povinní dodržiavať ustanovenia tohto chovateľského a zápisného poriadku SRK. 

 

 2. Výnimky z ustanovení tohto chovateľského a zápisného poriadku je 

oprávnený povoliť výbor SRK, pokiaľ nebudú v rozpore s predpismi FCI a platným 

štandardom. 

 

 3. Toto znenie chovateľského a zápisného poriadku SRK vychádza zo znenia 

Medzinárodného chovateľského poriadku FCI, Chovateľského poriadku SKJ a SPZ  

upraveného na podmienky chovu SRK. 

 

4. Znenie Chovateľského a zápisného poriadku SRK schváleného na Ustanovujúcej 

konferencii klubu, ktorá sa konala 28. 2. 1992 v Bratislave stráca platnosť a dňom 

30.8.2014 nadobúda platnosť zmena znenia tohto Chovateľského a zápisného 

poriadku SRK. 

 




