
Slovenský klub chovateľov pudlov


Vykonávací predpis č.1/2021 k Zápisnému 
poriadku Únie kynologických klubov 

Tento vykonávací predpis Slovenského klubu chovateľov pudlov (ďalej len “klub”) rozpracováva 
jednotlivé ustanovenia Zápisného poriadku Únie kynologických klubov (ďalej len “ZP ÚKK”), ktoré 
sa odvolávajú na kompetencie a pôsobnosť klubu vo vzťahu k ZP ÚKK.


I. Úvodné ustanovenia a definície 

1) Ustanovenia ZP ÚKK sú povinní dodržiavať všetci členovia aj nečlenovia klubu, ktorí sú 
chovateľmi alebo majiteľmi chovných pudlov zaoberajúcimi sa chovom pudlov.


2) SKJ ako strešná kynologická organizácia zodpovedá za Slovenskú plemennú knihu psov, 
uznanú FCI a tiež zodpovedá za jej správne vedenie, za správnosť údajov uvedených v 
preukazoch o pôvode a za dodržiavanie všetkých zásad a nariadení FCI k vedeniu plemennej 
knihy psov


3) Plemenná kniha - je kniha, kartotéka alebo údajové médium, v ktorom sú zapísané čistokrvné 
jedince jednotlivých plemien psov s uvedením ich predkov,


4) Pomocný register plemennej knihy - časť plemennej knihy, do ktorej sú zapisované jedince, 
ktoré nespĺňajú požiadavky na zápis do plemennej knihy,


5) Slovenská plemenná kniha psov (ďalej len “SPKP”) - je plemenná kniha vedená SKJ,

6) Čiastková plemenná kniha SPKP - je časť plemennej knihy vedená členskou organizáciou SKJ 

na základe poverenia SKJ o vedení plemennej knihy. Pre plemeno pudel je čiastková 
plemenná kniha SPKP, ktorá je vedená prostredníctvom ÚKK označená ako Plemenná kniha 
ÚKK (ďalej len “PK ÚKK”),


7) Preukaz o pôvode - je listina vydaná plemennou knihou, dokladujúca pôvod príslušného 
jedinca - psa. Zapisujú sa do nej základné údaje o príslušnom psovi, jeho majiteľovi a 
chovateľovi.


II. Chránený názov registrovaného chovu psov 

1) Zápis do PK ÚKK je možný len chovateľom, ktorí majú chránený názov registrovaného chovu 
psov.


2) Chovatelia, ktorí nemajú chránený názov registrovaného chovu psov, zasielajú žiadosť o 
chránenie medzinárodného názvu registrovaného chovu psov minimálne 12 týždňov pred 
predpokladaným zápisom prvého vrhu. Žiadosť sa vyplňuje na predpísanom tlačive “Žiadosť o 
chránenie názvu registrovaného chovu psov”, dostupnom na webovej stránke ÚKK.


3) Majiteľom chráneného názvu registrovaného chovu psov môže byť iba fyzická osoba staršia 
ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony.


4) Chránený názov registrovaného chovu psov je trvalou neoddeliteľnou súčasťou mena psa a 
identifikuje chovateľa, ktorý zviera odchoval. Názov registrovaného chovu sa uvádza za alebo 
pred menom psa.


5) Všetky chránené názvy registrovaného chovu psov (ďalej len „názov chovu“) sú medzinárodne 
registrované. Medzinárodnú registráciu zabezpečujú jednotliví členovia SKJ prostredníctvom 
sekretariátu SKJ. Chránený názov registrovaného chovu psov je schvaľovaný registrom FCI v 
Belgicku.


6) Centrálny register chránených názvov chovov psov v majetku občanov SR registrovaných na 
FCI vedie SKJ. Evidenciu chránených názvov registrovaných chovov vedú aj jednotlivé 
členské organizácie SKJ.


7) Jednej osobe môže byť registrovaný iba jeden názov chovu psov. Pridelenie názvu chovu psov 
je viazané na túto osobu a je celoživotné.


8) Názov registrovaného chovu psov nie je viazaný na jedno plemeno. Jedna osoba má 
registrovaný jeden názov chovu psov bez ohľadu na počet chovaných plemien a držaných 
súk.
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9) Nárok na ochranu názvu chovu psov vzniká dňom jeho registrácie FCI. Schválený názov 
registrovaného chovu nie je možno meniť.


10) Medzinárodne chránený názov registrovaného chovu psov nesmie byť predmetom 
spolumajiteľstva. Majiteľom názvu registrovaného chovu psov chráneného SKJ môže byť 
výhradne občan SR starší ako 18 rokov s trvalým pobytom v SR.


11) Prevod chráneného názvu chovu psov na inú osobu je možný iba v prípade, že bol doložený 
písomný, notársky overený súhlas oboch zúčastnených strán (vlastnoručné podpisy, adresy a 
rodné čísla).


12) Osobe, ktorá previedla svoj chránený názov registrovaného chovu psov na inú osobu, už 
nikdy nesmie byť pridelený a priznaný iný názov registrovaného chovu psov.


13) Chránený názov registrovaného chovu psov je možné dediť a to na základe notárskeho zápisu 
– protokolom o prerokovaní dedičského konania.


14) Chránený názov registrovaného chovu psov môže zaniknúť smrťou majiteľa alebo písomným 
zrušením zo strany majiteľa Chráneného názvu registrovaného chovu psov. Po tomto 
písomnom zrušení už dotyčnej osobe nesmie byť nikdy priznaný iný chránený názov chovu 
psov.


15) Chránený názov registrovaného chovu psov nie je možné požičiavať.


III. Žiadosť o pripúšťacie povolenie a pripúšťacie povolenie 

1) Základnou podmienkou pre chov pudlov podľa zásad FCI a v zmysle chovateľského poriadku 
klubu je včasné vyhotovenie pripúšťacieho povolenia hlavným poradcom chovu, na základe 
písomnej alebo elektronickej žiadosti o pripúšťacie povolenie, zaslanej chovateľom najneskôr 
6 týždňov pred očakávaným párením. Žiadosť o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia musí byť 
predložená na predpísanom tlačive, ktoré musí byť dostupné na webovej stránke klubu 
(www.pudelklub.sk). Predpísané tlačivo “Žiadosť o pripúšťacie povolenie” schvaľuje výbor 
klubu. Prílohou žiadosti je aj konečný návrh na párenie. Pripúšťacie povolenie musí byť 
vyhotovené hlavným poradcom chovu v lehote do 14 dní od doručenia žiadosti o pripúšťacie 
povolenie. Vo výnimočných prípadoch môže byť pripúšťacie povolenie vyhotovené do 5 dní, 
avšak poplatok za jeho vyhotovenie bude zvýšený na expresný poplatok.


2) Pripúšťacie povolenie obsahuje najmä tieto údaje: mená chovnej suky a krycích psov, dátumy 
ich narodení, názvy plemenných kníh a registračné čísla, adresy majiteľov, dobu platnosti 
pripúšťacieho povolenia, dátum a podpis hlavného poradcu chovu, ktorý pripúšťacie 
povolenie vyhotovil. Vzor pripúšťacieho povolenia musí byť dostupný na webovej stránke 
klubu (www.pudelklub.sk)


3) Po uskutočnení párenia uhradí majiteľ krycieho psa, ak je členom SKCHP, klubom stanovený 
poplatok za párenie na účet klubu.


4) Platnosť vyhotoveného pripúšťacieho povolenia je 6 mesiacov odo dňa vyhotovenia a môže 
byť na požiadanie len raz predĺžené o ďalších 6 mesiacov, a to z dôvodu, že nedošlo k páreniu.  
Pripúšťacie povolenie platí vždy len na jedno párenie.


5) Párenie bez vyhotoveného pripúšťacieho povolenia hlavným poradcom chovu klubu, alebo 
svojvoľné dopisovanie, prípadne zmenenie navrhovaného krycieho psa sa považuje za vážny 
chovateľský priestupok a musí byť predmetom disciplinárneho konania.


6) Ak zahraničný jedinec, ktorý má byť použitý v chove, nemá genetické vyšetrenie prcd-PRA, 
môže byť pripustený len s jedincom s genetickým vyšetrením prcd-PRA s výsledkom N/N u 
pudlov stredných, trpasličích a toy.


7) Aj starší chovný jedinec musí mať v čase aktívneho použitia v chove vykonané platné 
zdravotné vyšetrenia. Ak starší jedinec nebol vyšetrený geneticky na prcd-PRA, platnosť 
priameho oftalmologického vyšetrenia je maximálne 12 mesiacov k dátumu párenia.


8) V prípade zahraničného krytia sa odporúča, aby si chovateľ v mieste párenia hneď po nakrytí 
suky zabezpečil čitateľnú fotokópiu preukazu o pôvode použitého krycieho psa, jeho 
výstavných výsledkov a zdravotných vyšetrení platných počas celého jeho života.


IV. Prihláška na zápis šteniat 

1) Prihlášku na zápis šteniat vyplňuje chovateľ. Následne na nej dáva potvrdiť, vo veku od 6 
týždňov šteniat, ich čipovanie veterinárnemu lekárovi, ktorý je člen Komory veterinárnych 
lekárov Slovenskej republiky, s výnimkou chovateľov dlhodobo žijúcich v zahraničí (túto 
skutočnosť je potrebné uviesť už v žiadosti o pripúšťacie povolenie).
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2) Kontrolu vrhu vykonáva hlavný poradca chovu, alebo ním písomne poverená osoba, po 
dosiahnutí 6 týždňov veku šteniat. Kontrola vrhu musí byť uvedená a potvrdená v prihláške na 
zápis šteniat kontrolórom vrhu.


3) Hlavný poradca chovu v prihláške na zápis šteniat taktiež potvrdzuje členstvo chovateľa v 
klube. V prípade ak nebude členstvo v klube potvrdené, bude poplatok za každý úkon PK 
ÚKK zvýšený o 100%.


4) V prípade, ak je hlavný poradca chovu zároveň aj chovateľom prihlasujúcim svoj vrh šteniat, 
tak potvrdenie o kontrole vrhu a o členstve v klube potvrdzuje iný člen výboru klubu.


5) Prihlášku na zápis šteniat, ktorej súčasťou musí byť aj pripúšťacie povolenie, v jednom 
rovnopise je potrebné chovateľom zaslať na PK ÚKK do 9 týždňov po narodení šteniat. Všetky 
vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá, ktoré boli odchované až do 
okamžiku podania prihlášky na zápis vrhu. Každý jedinec zapísaný do PK ÚKK musí byť 
označený nefalšovateľným označením (čipovanie) a toto označenie je trvalým spôsobom 
uvedené v preukaze o pôvode psa.


6) V prípade záujmu o zaslanie prihlášky na zápis šteniat starších ako 9 týždňov je potrebná 
samostatná žiadosť chovateľa s odôvodnením a s odporučením klubu takýto vrh zapísať. 
Odporučenie klubu musí byť písomné a potvrdené hlavným poradcom chovu.


7) V pripade záujmu o zaslanie prihlášky na zápis šteniat starších ako 3 mesiace je toto možné 
len vo výnimočných prípadoch na základe samostatnej žiadosti chovateľa s odôvodnením a s 
odporučením klubu takýto vrh zapísať. Odporučenie klubu musí byť písomné a schválené 
výborom klubu. Konečné rozhodnutie o takejto žiadosti prináleží prezídiu ÚKK.


8) Spolu s prihláškou na zápis šteniat je povinný chovateľ zaslať aj nasledovné doklady:

	 a) originál preukazu o pôvode psa - chovnej suky, ak táto ešte nemá registrovanú chovnú 
spôsobilosť v PK ÚKK, prikladá spolu s tlačivom “Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti”,

	 b) fotokópie získaných titulov, ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení suky, ktoré ešte nie 
sú zaregistrované v PK ÚKK,

	 c) originál preukazu o pôvode psa - krycieho psa, ak tento ešte nemá registrovanú chovnú 
spôsobilosť v PK ÚKK, prikladá spolu s tlačivom “Žiadosť o registráciu chovnej spôsobilosti”, v 
prípade použitia zahraničného krycieho psa je potrebné dodať čitateľnú fotokópiu preukazu o 
pôvode psa,

	 d) fotokópie získaných titulov, ocenení a trvalých zdravotných vyšetrení krycieho psa, ktoré 
ešte nie sú zaregistrované v PK ÚKK,

9) Vzťah medzi chovateľom a majiteľom krycieho psa upravuje medzinárodný chovateľský 

poriadok FCI, chovateľský poriadok SKJ a chovateľský poriadok klubu, prípadne môže byť 
riešený občiansko-právne. Majiteľ krycieho psa svojim podpisom na pripúšťacom povolení 
dáva, okrem potvrdenia o párení, aj súhlas k zápisu šteniat po jeho krycom psovi do PK ÚKK 
a tento súhlas je neodvolateľný.


V. Zápisy do preukazu o pôvode psa 

1) Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode psa môžu vykonať len PK ÚKK a 
sekretariát SKJ. Na druhej strane preukazu o pôvode psa môžu robiť zápisy len osoby na to 
oprávnené, a to: veterinárni lekári, bonitačná komisia klubu, rozhodcovia pre exteriér, 
poverený personál kynologických podujatí, chovateľ a posledný majiteľ pri zmene vlastníckych  
vzťahov ako aj hlavný poradca chovu klubu, ktorý môže vyznačiť chovnú spôsobilosť, 
prípadne podmienečnú chovnú spôsobilosť.


2) Zápisy do preukazu o pôvode psa neoprávnenými osobami môžu mať za následok jeho 
neplatnosť.


VI. Import - dovoz psa zo zahraničia 

1) Pes dovezený zo zahraničia, ktorý je v trvalom vlastníctve slovenského majiteľa, alebo v 
prípade suky aj pri zapožičaní na vrh, musí byť zapísaný v SPKP.


2) Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí predložiť k registrácii importu nasledovné 
doklady:


	 - originál exportného preukazu o pôvode psa, ktorý je vystavený členskou organizáciou 
FCI, alebo zmluvným partnerom FCI, kde je nevyhnutné, aby bolo uvedené aj jeho meno a 
priezvisko s adresou,

	 - potvrdenie od hlavného poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly 
tetovacieho čísla alebo čísla čipu dovezeného psa. Potvrdenie musí vystaviť hlavný poradca 
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chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Tetovanie alebo čipovanie musí byť 
vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení psa na Slovensko.

3) Ak pes nie je tetovaný ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať testy DNA 

na preukázanie pôvodu k registrácii prihlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude PK 
ÚKK registrovať dovezeného psa.


4) Preukaz o pôvode psa, ktorý nie je písaný latinkou musí byť doložený overeným prepisom.

	 

VII.  Zápis do registra 

1) Register je súčasťou SPKP. Preukaz o pôvode psa vystavený pre psa zapísaného do registra 
sa výrazne odlišuje od preukazu o pôvode psa riadne zapísaného v SPKP.


2) Do registra sa zapisujú:

	 - psi zo zahraničných registrov plemenných kníh FCI v prípade uznaných aj neuznaných 
plemien - rázov, na základe žiadosti majiteľa,

	 - pudle, ak boli importované z nečlenských krajín FCI a to na základe žiadosti majiteľa a 
odporúčania klubu, pri dodržaní ďalších predpisov a nariadení FCI a SKJ. V prípade 
neodporúčania klubom, má majiteľ právo odvolať sa na prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s 
konečnou platnosťou. Pudle uvedené v pôvodnom preukaze o pôvode psa sa budú akceptovať na 
základe odporúčania klubu. V prípade neodporúčania akceptovania pudlov v pôvodnom preukaze 
o pôvode psa klubom, bude v preukaze o pôvode psa uvedené: “pôvod neznámy”.

	 - pudle, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných pudlov sa do registra môžu 
zapísať na základe žiadosti majiteľa, odporúčania klubu a na základe platných podmienok 
predpísaných FCI, alebo SKJ pre tento úkon. V prípade neodporúčania klubom, má majiteľ právo 
odvolať sa na prezídium ÚKK, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou.

3) O odporúčaní alebo neodporúčaní klubu na zápis do registra rozhoduje výbor klubu na 

základe žiadosti majiteľa takéhoto pudla.


VIII. Osvedčenie o pôvode psa pre neštandardných a na chov a výstavy 
nevhodných psov 

1) Osvedčenie o pôvode psa pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných pudlov je 
vydané na základe požiadavky klubu na šteňatá, ktoré nezodpovedajú štandardu plemena 
pudel sfarbením, štruktúrou srsti, prípadne inými plemennými znakmi.


2) Osvedčenie o pôvode psa pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných pudlov môže 
byť vydané individuálne pudlom s vážnymi anatomickými alebo morfologickými nedostatkami, 
ako je napríklad kryptorchizmus, a to na základe individuálnej požiadavky klubu 
prostredníctvom hlavného poradcu chovu alebo požiadavky chovateľa.


3) O takýchto požiadavkách klubu rozhoduje výbor klubu na návrh hlavného poradcu chovu, 
ktorý v prípade schválenia takýchto požiadaviek výborom klubu zastupuje klub vo vzťahu k 
registru PK ÚKK


IX. Záverečné ustanovenia 

Tento Vykonávací predpis č.1/2021 k Zápisnému poriadku Únie kynologických klubov bol 
schválený na Výročnej členskej schôdzi klubu dňa 28.08.2021.


Nadobúda účinnosť od: 28.08.2021


	 	 	 	 	 	 	 	 Peter Tomeček

	 	 	 	 	 	 	 	 predseda SKCHP
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