
PRAVIDLÁ CHOVU 

 

Kritériá pre zaradenie do chovu 

 

VÝZOR 

 

- Hodnotenie na výstave známkou „Výborný“ alebo „Veľmi dobrý“ z 2 výstav typu 

CAC od dvoch rôznych rozhodcov po 12. mesiaci veku jedinca. 

 

- Jedna povinne z klubovej alebo špeciálnej, druhá môže byť klubová, špeciálna, 

celoštátna, národná, medzinárodná, európska, svetová 

 

- SRK uznáva aj klubové a špeciálne výstavy iných chovateľských klubov retrieverov. 

 

VLASTNOSTI 

 

- Povinne absolvovať akékoľvek skúšky na Slovensku, v ktorých sa neskúša obrana. 

 

- SRK uznáva aj OVVR pod záštitou českých chovateľských klubov KCHLS a 

RKCZ. 

 

ZDRAVIE 

 

1.) Zhryz 

 

- Pravidelný a nožnicový (horné rezáky prekrývajú spodné) 

- Počet zubov v zhryze 12 (6 + 6). 

- Nevyžaduje sa plnochruposť. 

- Poznámka: schéma trvalého chrupu: hore: 3/1/4/2 dole: 3/1/4/3. 

- Počíta sa od stredu papule doprava alebo doľava nasledovne In/Cn/Pn/Mn, 

n - poradové čislo od stredu papule 

I - rezáky (zuby v zhryze) 

C - očné (špičáky) 

P - premolar 

M - molar (stoličky). 

 

 

2.) RTG DBK-HD, DLK-ED 

 

- Povinné rtg. vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov (ďalej len DBK alebo HD) - 

po 12 mesiacoch veku. 

- dovolený stupeň DBK pre zaradenie do chovu je maximálne 2/2 (C/C) - ľahká 

dysplázia. 

- Jedince postihnuté stupňom 2 (C) čo len na jednom kĺbe sa smú páriť len s 

jedincami s výsledkom DBK 0/0 (A/A), 0/1 (A/B), 1/0 (B/A) alebo 1/1 (B/B). 



 

Poznámka: 

u nás sa DBK označuje 5-úrovňovou stupnicou: 

0 - A - negatívny nález 

1 - B - hraničný, podozrivý nález nedá sa označiť ani ako negatívny ani ako pozitívny 

2 - C - ľahký stupeň dysplázie 

3 - D - stredný stupeň 

4 - E - ťažký stupeň DBK. 

Posudzujú sa nezávisle oba kĺby Ľ/P. 

 

- Povinné rtg. vyšetrenie na dyspláziu lakťových kĺbov (ďalej len DLK alebo ED) po 

- 12 mesiacoch veku. 

- dovolený stupeň DLK pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – minimálna 

artróza. 

- Jedince postihnuté stupňom DLK 1, čo len na jednom kĺbe, sa smú páriť len s 

obojstranne negatívnymi jedincami (DLK 0/0). 

 

Poznámka: 

hodnotenie DLK sa uvádza v stupnici od 0/0 po 3/3, pričom: 

- 0/0 je nález negatívny 

- 1/1 je ľahká pozitivita 

- 2/2 je stredná forma postihnutia 

- 3/3 ťažká forma postihnutia lakťového kĺbu dyspláziou 

 

3.) EIC 

 

- Od 1.1.2010 je povinné k získaniu chovnosti pre plemená LR, CCR, CHBR 

vyšetrenie na EIC. 

 

- Tieto certifikáty, alebo e-mailové kópie  potvrdenia predložia hlavnému poradcovi 

chovu pri uchovnení svojho psa (od obidvoch rodičov- ak nebude záznam v ich PP). 

- Ak budú rodičia EIC negatívny (clear) a budú predložené potvrdenia o vyšetrení, 

nemusí absolvovať toto vyšetrenie. 

 

4.) Vyšetrenie očí 

 

- Ak má jedinec aktuálne vyšetrenie na dedičné ochorenia očí, bude mu poskytnutá 

jednorázová zľava 50% z uchovnenia jedinca. 

- Toto vyšetrenie však nie je podmienkou k získaniu chovnosti daného jedinca. 

 

 

 

 

 

 



VEK 

 

- 15 mesiacov pre obe pohlavia, tzn. v deň uchovnenia musí jedinec dosiahnuť 15 

mesiacov 

- Dĺžka chovnosti u psa nie je zhora ohraničená. 

- Suka môže aktívne pôsobiť v chove do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahne 

8 rokov 

- Počas kalendárneho roka môže mať len jeden vrh. 

- V prípade, ak sa vo vrhu narodí len 1 alebo 2 šteniatka, môže majiteľ sučky 

požiadať o párenie v tom istom kalendárnom roku. 


