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CHOVATEĽSKÝ PORIADOK 
Slovenského klubu chovateľov pudlov 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia a definície 

 

1) Na základe poverenia SKJ a ÚKK je Slovenský klub chovateľov pudlov (ďalej len “klub”) 

zodpovedný za chov plemena pudel na Slovensku. Správou plemena pudel klub zodpovedá za 

riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. 

2) Chovateľský poriadok klubu korešponduje s Medzinárodným chovateľským poriadkom FCI a 

chovateľským poriadkom SKJ. 

3) Tento chovateľský poriadok klubu platí bezprostredne pre všetkých členov aj nečlenov klubu, 

ktorí sa chcú zaoberať chovom pudlov na Slovensku a slúži na usmernenie chovu pudlov s 

preukazom o pôvode psa FCI na Slovensku, v zmysle štandardu č.172 plemena pudel schváleného 

FCI, so zachovaním funkčného zdravia potomstva, špecifických znakov a povahových vlastností 

plemena. 

4) Chovať sa môže len na pudloch, ktorí majú zdravý temperament, sú zdraví tak z funkčného ako aj 

dedičného hľadiska a sú zapísaní v plemenných knihách alebo registroch uznávaných FCI. 

5) Za pudle zdravé z hľadiska dedičnosti sú považované len tie, ktoré odovzdávajú štandardné črty 

plemena, plemenný typ a temperament typický pre plemeno pudel bez vykazovania podstatných 

dedičných chýb, ktoré by mohli ohroziť funkčné zdravie ich potomkov.Výsledky testov DNA na 

dedičné choroby slúžia k predchádzaniu množenia chorých pudlov. Pudle, u ktorých sa preukáže, 

že sú nositeľmi monogénneho recesívne dedičného závažného ochorenia, by sa mali použiť iba v 

spojení s pudlom, u ktorého je dokázané, že nenesie alelu pre rovnaké ochorenie.  

6) Pri dedične podmienených ochoreniach očí je dôležitá prevencia spočívajúca v chovnej selekcii 

jedincov na základe dôkladného klinického oftalmologického vyšetrenia a na neho nadväzujúcich 

výsledkov genetických testov. Genetické vyšetrenie nenahrádza klinické, len ho dopĺňa.  Klinické 

oftalmologické vyšetrenie psov zahŕňa komplexné vyšetrenie oka, vrátane súčastí, ktoré nie je 

možné DNA analýzou obsiahnuť. 

7) Selekčné programy klubu môžu byť zamerané na dedičné ochorenia očí (napr. PRA - progresívna 

atrofia sietnice, dedičná forma katarakty, primárna luxácia šošovky) , dedičné vývojové ochorenie 

kolenného kĺbu (luxácia pately), dyspláziu bedrového kĺbu (polygénne dedičné ochorenie - DBK), 

vrodenú agresivitu, vrodenú dominanciu, labilnú nervovú sústavu a agresivitu vyplývajúcu z 

extrémnej bojazlivosti. 

8) Plemenitba a selekcia sú hybnou silou zdravého vývoja plemena pudel a jeho rázov na Slovensku. 

9) Nie vždy je vonkajší prejav vlastností (to čo vidíme – fenotyp) totožný s tým, aké sú genetické 

predpoklady jedinca (gény – genotyp). Preto aj  chovateľov musí zaujímať v prvom rade, aký je 

genotyp ich chovných jedincov, pretože najmä od zloženia genotypu chovných jedincov sa odvíja 

kvalita ich potomstva. 

10) Cieľom činnosti klubu nie je vylúčiť príliš veľa jedincov z chovu, ale selekciou zabezpečiť rozvoj 

zdravej populácie plemena. 

11) Obchodníci so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovatelia šteniat bez 

preukazu o pôvode sú definovaní v Smernici SKJ, ktorá definuje obchodníkov so psami, osoby 
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spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode a je pre klub 

záväzná. 

12) “Majiteľ” - majiteľom pudla je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pudla právoplatne 

nadobudla, ktorá je vlastníkom pudla, a ktorá to vie preukázať právoplatným vlastníctvom 

platného preukazu o pôvode psa. 

13)  “Chovateľ”- chovateľom pudla je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat, z ktorých daný 

jedinec pudla pochádza, a ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Potomstvo suky 

sa registruje na jeho registrovaný chov psov. 

14)  “Držiteľ” - držiteľom psa alebo suky pudla je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa daný 

pudel fyzicky nachádza a je majiteľom pudla oprávnená k jeho držbe, je v jej starostlivosti a 

ošetrovaní, 

- držiteľom chovného pudla (plemenníka) je buď jeho majiteľ alebo osoba, ktorú oprávnil majiteľ, 

aby chovného pudla používala na krytie súk. 

15) Majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný medzinárodne chránený názov chovu psov v 

registri SKJ prostredníctvom ÚKK v medzinárodnom registri FCI a požiada o jej pripustenie, stáva 

sa chovateľom šteniat po tejto suke. 

16) Každý, kto sa chce zaoberať chovom pudlov na Slovensku v zmysle zásad FCI je povinný 

dodržiavať Chovateľský poriadok klubu. 

17) Plemeno pudel spravované na Slovensku v zmysle tohto poriadku, tvoria pudle všetkých 

výškových a farebných rázov tak, ako sú uvedené v štandarde č.172 plemena pudel schváleného 

FCI 03.11.2014, s platným preukazom o pôvode psa, vydaným niektorou z členských, alebo 

pridružených organizácií FCI, ktorí sú zapísaní do Slovenskej plemennej knihy psov (ďalej len 

“SPKP”), prostredníctvom ÚKK. To znamená výškové rázy: grands caniches (pudel veľký), caniches 

moyens (pudel stredný), caniches nains (pudel trpasličí) a caniches toys (pudel toy); farebné rázy: 

jednofarebná farba - čierna (noir), biela (blanc), hnedá (marron), sivá (gris) a plavá (fauve). 

 

Článok II. 

Chov a riadenie chovu – dlhodobé ciele a zásady plemenitby a selekcie 

 

Chov je v zmysle zásad FCI a tohto chovateľského poriadku cieľavedomá plemenitba a selekcia 

plemena pudel, ktorého jedinci majú v preukaze o pôvode psa registrovaného v plemenných knihách 

alebo registroch FCI zápis o chovnosti jedinca - “chovná-ý”. 

 

1) Dlhodobé ciele v plemenitbe: 

o podporovať rozvoj štandardných čŕt plemena, 

o rozvíjať plemenný typ a temperament typický pre plemeno pudel, 

2) Zásady plemenitby: 

o nepríbuzenská plemenitba 

o príbuzenská plemenitba 

3) Dlhodobé ciele selekcie: 

o znižovať výskyt jedincov s dyspláziou bedrových kĺbov (DBK) ako najčastejšieho ochorenia 

vyvolávajúceho osteoartritídu, DBK je vývojovým ochorením s polygennou dedičnosťou 

vyskytujúcou sa u pudlov, 

o znižovať výskyt jedincov s luxáciou pately ako vývojového ochorenia kolenného kĺbu, 

predpokladá sa, že za vznikom ochorenia je dedičnosť polygénneho charakteru, vyskytuje sa 

najčastejšie u pudlov toy, trpasličích a stredných, 
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o znižovať výskyt jedincov s dedičnými ochoreniami očí (napr. PRA - progresívna atrofia 

sietnice, dedičná forma katarakty, primárna luxácia šošovky), vyskytujúcich sa najmä u 

pudlov toy, trpasličích a stredných, 

o znižovať výskyt jedincov s vrodenou agresivitou, vrodenou dominanciou, labilnou nervovou 

sústavou a agresivitou vyplývajúcou z extrémnej bojazlivosti. 

4) Zásady selekcie: 

o podporovať také párenia, ktoré budú zabezpečovať dlhodobé ciele selekcie klubu, 

o neodporúčať také párenia, ktoré by odporovali dosiahnutiu dlhodobých cieľov selekcie 

klubu. 

5) Pre dosahovanie dlhodobých cieľov a zásad plemenitby a selekcie bude klub vytvárať databázy 

informácií o všetkých výškových a farebných rázoch plemena pudel na Slovensku, o chovateľoch 

chovných psov a chovných súk plemena pudel a o registrovaných chovov pudlov. Štruktúru 

potrebných údajov pre vytváranie databáz potrebných pre dosahovanie dlhodobých cieľov a 

zásad plemenitby a selekcie klubu schvaľuje výbor klubu a táto štruktúra údajov bude po 

schválení výborom klubu prílohou tohto chovateľského poriadku. 

 

Článok III. 

Chovné pudle a chyby vylučujúce z chovu 

 

1) Chovné pudle, psi aj suky v zmysle tohto poriadku a zásad FCI musia spĺňať nasledovné 

podmienky: 

a) absolvované zaradenie do chovu (ďalej len “bonitácia”) s výsledkom “chovná-ý” 

b) pudel veľký musí mať absolvovanú bonitáciu po dovŕšení 18 mesiacov veku, 

c) pudel stredný, trpasličí a toy musí mať absolvovanú bonitáciu po dovŕšení 15 mesiacov veku, 

d) sú registrovaní v SPKP prostredníctvom ÚKK ako chovní, po úspešnom absolvovaní bonitácie, 

e) suky sú chovné do 8 rokov veku, pritom je potrebné dôsledne prihliadať na morálny, fyzický a 

zdravotný stav suky, jej schopnosti vrhnúť štence prirodzene, asistovane či chirurgicky 

veterinárom. Výnimku vekovej hranice u chovných súk môže udeliť výbor  klubu na základe 

žiadosti chovateľa, 

f) psi môžu kryť bez obmedzenia, t.j. s dôsledným prihliadnutím na morálny, fyzický a zdravotný 

stav jedinca, ako aj schopnosti prirodzeného krytia, asistovaného krytia alebo inseminácie, 

resp. inseminácie post mortem pod veterinárnym dohľadom, 

g) pri krycom psovi, ak nemá genetické vyšetrenie progresívnej retinálnej atrofie prcd-PRA, je 

povinné dodatočné oftalmologické vyšetrenie, ktoré nie je staršie ako jeden rok, ku dňu 

vyhotovenia pripúšťacieho povolenia, 

2) Do chovu nesmú byť zaradení jedinci, u ktorých bol vykonaný zákrok na odstránenie alebo 

zakrytie akejkoľvek anatomickej alebo exteriérovej chyby, ktorá je podľa štandardu č.172 plemena 

pudel dôvodom pre vylúčenie z chovu. 

3) V prípade, že sa v chove suky alebo psa vyskytli aspoň 2 vrhy (2 párenia), kde šteňatá majú chyby 

exteriéru s vyšším stupňom dedičnosti alebo vylučujúce chyby - v zmysle štandardu č.172 plemena 

pudel schváleného FCI - má výbor klubu právo zrušiť chovnosť rodičov týchto šteniat. Túto 

skutočnosť musí klub oznámiť SPKP.  

4) Vylúčenie z chovu nie je časovo obmedzené. 

5) Chyby vylučujúce z chovu podľa platného štandardu č.172 (23.01.2015 ) plemena pudel: 

o agresívne alebo príliš plaché psy, 

o akýkoľvek pes jasne vykazujúci fyzické alebo behaviorálne abnormality, 
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o nedostatočný plemenný typ najmä v hlave, čo naznačuje kríženie s iným plemenom, 

o výška presahujúca 62 cm u veľkých pudlov a menej ako 23 cm v prípade toy pudlov, 

o absencia chvosta alebo prirodzene krátky chvost, 

o vlčie pazúriky alebo známky vlčích pazúrikov na zadných končatinách. 

o akýkoľvek jedinec vykazujúci znaky nanizmu - trpasličieho vzrastu: guľovitá lebka, absencia 

tylového hrbolčeka, veľmi výrazný stop, vystupujúce oči, príliš krátka a hore zdvihnutá 

papuľa, 

o čelná ryha prakticky neexistuje, 

o veľmi ľahká kostra u toy pudlov, 

o chvost úplne zatočený, 

o jedinci, ktorých srsť nie je jednofarebná, 

o všetky biele škvrny na tele a/alebo chodidlách pre všetky ostatné farebné rázy než biely ráz, 

o nos úplne depigmentovaný, 

o predhryz alebo podhryz 

o každá poloha zubov, ktorá by mohla psa zraniť (napríklad: zle umiestnený očný zub, ktorý sa 

dotýka podnebia), 

o absencia 1 rezáka alebo 1 očného zubu alebo 1 karnasiálu, 

o neprítomnosť jedného P3 alebo jedného P4, 

o neprítomnosť troch alebo viacerých P (okrem P1) 

o samci musia mať dva úplne normálne vyvinuté semenníky zostúpené v miešku 

o na chov by sa mali použiť len funkčne a klinicky zdravé psy s typickými znakmi plemena, 

6) Chyby vylučujúce z chovu podľa klubových zásad selekcie: 

o pudel veľký a stredný 

 výsledok vyšetrenia DBK - stupeň D a vyšší, 

o pudel stredný, trpasličí a toy 

 výsledok vyšetrenia obojstrannej luxácie pately - stupeň 1/2 alebo vyšší stupeň, 

 výsledok vyšetrenia PRA formy prcd - P/P, 

 výsledok klinického oftalmologického vyšetrenia s vylučujúcimi vadami.                                                                                         

7) Kontrola chýbajúcich zubov, ktoré sú dôvodom na vylúčenie z chovu, sa robí vizuálne, nie na 

základe RTG snímok, 

8) Pri preraďovaní do iného výškového rázu musí byť splnená podmienka - súčet bonitačných bodov 

musí byť max. 20 (vrátane) a bez max. hodnoty 9 a pri preraďovaní z výškového rázu pudel 

trpasličí do pudel stredný musí byť výsledok vyšetrenia DBK max. stupeň C. 

9) V chove sa nesmú používať psy, ktoré nevyhovujú klubovým pravidlám selekcie pre vrodenú 

agresivitu, vrodenú dominanciu, labilnú nervovú sústavu alebo agresivitu vyplývajúcu z extrémnej 

bojazlivosti. 

 

Článok IV. 

Zaradenie do chovu – „bonitácia“ 

 

1) Bonitácia je objektívny a v konečnom výsledku nemenný proces komplexného posúdenia, 

zmerania a zhodnotenia zvieraťa trojčlennou bonitačnou komisiou zriadenou na tento účel 

výborom klubu z členov výboru klubu. Zviera je posúdené z pohľadu jeho zdravotného stavu, 

stavby tela, temperamentu, pohybu a klubových pravidiel selekcie. Celý proces bonitácie je riadne 

spísaný v bonitačnej karte, schválenej výborom klubu, s výsledkom “chovná-ý” alebo “nechovná-

ý”. Po podpise bonitačnej karty zúčastnenými stranami sa originál odovzdá majiteľovi pudla a 
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kópia zostáva  v registratúre klubu. Zároveň podmienkou bonitácie je aj absolvovanie Klubovej 

výstavy (ďalej len “KV”) alebo Špeciálnej výstavy (ďalej len “ŠV”), minimálne v triede mladých s 

hodnotením, ktoré usporadúva klub spravidla raz ročne. Bonitáciu výbor klubu uskutočňuje 

spravidla 2x ročne. V odôvodnených prípadoch môže bonitáciu výbor klubu uskutočniť aj v inom 

termíne, ako je termín konania KV alebo ŠV tak, aby sa bonitácia konala najmenej raz ročne. 

2) Zúčastniť sa na bonitácii uskutočňovanej klubom je možné prostredníctvom prihlášky na 

bonitáciu, ktorej vzor schvaľuje výbor klubu. Na bonitáciu budú pozvaní len tí prihlásení jedinci, 

ktorých majitelia zašlú poštou na adresu sídla klubu alebo elektronicky na adresu 

info@pudelklub.sk kompletne vyplnenú prihlášku na bonitáciu a všetky potrebné doklady 

potrebné k bonitácii, a to najmenej 21 dní pred konaním bonitácie. Zaslaním prihlášky na 

bonitáciu majiteľ pudla súhlasí so zhromaždením a spracovaním osobných údajov a zverejnením 

svojho mena a adresy. O časovom harmonograme bonitácie bude výbor klubu majiteľov pudlov, 

záujemcov o bonitáciu informovať poštou alebo e-mailom najneskôr 7 dní pred termínom konania 

bonitácie. Poplatok za posúdenie na bonitácii pre člena a nečlena klubu stanovuje členská schôdza 

klubu.  

3) K bonitácii je potrebné doložiť: 

o potvrdenie o vyšetrení luxácie pately, ktoré bolo vykonané po dovŕšení 15mesiacov veku u 

stredných, trpasličích a toy pudlov. Potvrdenie o vyšetrení luxácie pately musí byť 

vyhotovené len certifikovaným posudzovateľom luxácie pately, ktorí sú uvedení v prílohe 

č.1 tohto chovateľského poriadku, 

o potvrdenie o genetickom vyšetrení progesívnej retinálnej atrofie prcd-PRA u stredných, 

trpasličích a toy pudlov alebo klinické oftalmologické vyšetrenie, nie staršie ako 1 rok ku 

dňu bonitácie. Ak majú obaja rodičia negatívny výsledok (N/N) genetického testu prcd-PRA, 

stačí doložiť kópie genetických vyšetrení oboch rodičov. Jeho potomkova už musia mať 

nové genetické vyšetrenie, 

o potvrdenie o vyšetrení dysplázie bedrových kĺbov (ďalej len “DBK”) pre pudlov veľkých po 

dovŕšení 18 mesiacov veku a stredných po dovŕšení 15 mesiacov veku vyhodnotené 

komisiou posudzovateľov SPDD (Zriadenou snemom Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK  

(ďalej len “SPDD”). Podmienky a spôsob výkonu posudzovania DBK a DLK upravuje 

Smernica Spoločnosti posudzovateľov DBK a DLK SAVLMZ pre posudzovanie DBK a DLK 

https://www.savlmz.sk/odborne-sekcie/spdd/smernica-spolocnosti-posudzovatelov-dbk-a-

dlk-savlmz-pre-posudzovanie-dbk-a-dlk) alebo posudzovateľmi, ktorí majú oprávnenie 

vydávať oficiálne certifikáty o posúdení DBK (zoznam veterinárnych lekárov, ktorí 

absolvovali skúšku posudzovateľov DBK/DLK, je uvedený na stránke Komory veterinárnych 

lekárov Slovenskej republiky). 

o  potvrdenie o absolvovaní KV alebo ŠV, minimálne v triede mladých s hodnotením. 

4) V deň vyhotovenia RTG snímku DBK musí posudzovaný jedinec dosiahnuť vek 18 mesiacov u 

pudlov veľkých a 15 mesiacov u pudlov stredných. 

5) Výsledky bonitácie budú do 30 dní od konania bonitácie zverejnené na webovej stránke klubu - 

www.pudelklub.sk. 

6) Bližšie podrobnosti, špecifikácie a doplnky procesu zaradenia do chovu - bonitácie upravuje 

Bonitačný poriadok klubu, ktorý schvaľuje členská schôdza klubu. 

 

 

 

 

mailto:info@pudelklub.sk
https://www.savlmz.sk/odborne-sekcie/spdd/smernica-spolocnosti-posudzovatelov-dbk-a-dlk-savlmz-pre-posudzovanie-dbk-a-dlk
https://www.savlmz.sk/odborne-sekcie/spdd/smernica-spolocnosti-posudzovatelov-dbk-a-dlk-savlmz-pre-posudzovanie-dbk-a-dlk
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Článok V. 

Chov a riadenie chovu 

1) Chov je v zmysle zásad FCI a tohto poriadku cieľavedomá plemenitba a selekcia plemena pudel, 

ktorého jedinci majú v preukaze o pôvode psa registrovaného v plemenných knihách alebo 

registroch uznávaných FCI zápis o chovnosti jedinca - “chovná-ý”. 

2) Chov pudlov na Slovensku je riadený proces, ktorý riadi klub, to zamená, že v pripúšťacom 

povolení, ktoré vyhotovuje hlavný poradca chovu klubu musí byť uvedený minimálne jeden krycí 

pes alebo maximálne traja krycí psi, nasledovným spôsobom: 

a) chovateľ nenavrhne žiadneho krycieho psa - hlavný poradca chovu musí navrhnúť 

minimálne jedného krycieho psa, maximálne však troch krycích psov, ktorých odporúča na 

párenie v pripúšťacom povolení, 

b) chovateľ navrhne jedného krycieho psa - hlavný poradca chovu posúdi vhodnosť použitia 

navrhovaného krycieho psa na párenie, 

o ak je navrhované párenie v súlade s dlhodobými cielmi a zásadami plemenitby a 

selekcie klubu, potom hlavný poradca chovu navrhovaného psa chovateľom odporučí 

na párenie v pripúšťacom povolení a  môže navrhnúť ďalších maximálne dvoch 

krycích psov na párenie, 

o ak nie je navrhované párenie v súlade s dlhodobými cielmi a zásadami plemenitby a 

selekcie klubu, potom hlavný poradca chovu neuvedie navrhovaného krycieho psa 

chovateľom v pripúšťacom povolení, ale musí navrhnúť minimálne jedného krycieho 

psa, maximálne však troch krycích psov, ktorých odporúča na párenie v pripúšťacom 

povolení, 

c) chovateľ navrhne maximálne dvoch krycích psov - hlavný poradca chovu posúdi vhodnosť 

použitia navrhovaných krycích psov na párenie, 

o ak sú navrhované párenia v súlade s dlhodobými cieľmi a zásadami plemenitby a 

selekcie klubu, potom hlavný poradca chovu uvedie navrhovaných krycích psov na 

párenie chovateľom v pripúšťacom povolení a môže navrhnúť ďalšieho maximálne 

jedného krycieho psa na párenie, 

o ak nie je jeden z navrhovaných krycích psov v súlade s dlhodobými cieľmi a zásadami 

plemenitby a selekcie klubu, potom hlavný poradca chovu uvedie do pripúšťacieho 

povolenia len toho krycieho psa, s ktorým navrhované párenie je v súlade s 

dlhodobými cieľmi a zásadami plemenitby a selekcie klubu a môže navrhnúť ďalších  

maximálne dvoch krycích psov na párenie, 

o ak ani jeden z dvoch navrhovaných krycích psov na krytie nie je v súlade s 

dlhodobými cieľmi a zásadami plemenitby a selekcie klubu, hlavný poradca chovu 

neuvedie ani jedného z dvoch navrhnutých krycích psov chovateľom v pripúšťacom 

povolení a hlavný poradca chovu musí navrhnúť minimálne jedného krycieho psa, 

maximálne však troch krycích psov, ktorých odporúča na párenie v pripúšťacom 

povolení. 

3) Ak hlavný poradca chovu neuvedie navrhovaného krycieho psa chovateľom v pripúšťacom 

povolení, bezodkladne písomne alebo elektronicky zašle zdôvodnenie takéhoto rozhodnutia 

majiteľovi suky a predsedovi klubu. Odvolanie sa proti takémuto rozhodnutiu hlavného poradcu 

chovu o neuvedení navrhovaného krycieho psa chovateľom v pripúšťacom povolení, je možné 

podať výboru klubu, v lehote do 7 dní od doručenia rozhodnutia o neuvedení navrhovaného 

krycieho psa chovateľom v pripúšťacom povolení hlavným poradcom chovu. Výbor klubu v lehote 

do 10 dní od doručenia odvolania s konečnou platnosťou rozhodne o návrhu chovateľa. V 
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takomto prípade hlavný poradca chovu na rokovaní výboru klubu pri rozhodovaní o odvolaní sa 

chovateľa proti rozhodnutiu hlavného poradcu chovu nemá hlasovacie právo. 

 

Článok VI. 

Pripúšťacie povolenie 

 

1) Základnou podmienkou pre chov pudlov podľa zásad FCI a v zmysle tohto poriadku je včasné 

vyhotovenie pripúšťacieho povolenia hlavným poradcom chovu, na základe elektronickej žiadosti 

chovateľa o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia , zaslanej 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 vyhotovenie pripúšťacieho povolenia” schvaľuje výbor klubu. Prílohou žiadosti 

sú aj nasledovné dokumenty: 

o potvrdenie o platbe, 

o sken preukazu o pôvode krycieho psa (obidve strany), 

o skeny zdravotných vyšetrení krycieho psa  

 pudel veľký a stredný - výsledok vyšetrenia DBK, 

 pudel stredný, trpasličí a toy: 

 výsledok vyšetrenia obojstrannej luxácie pately, 

 výsledok vyšetrenia PRA formy prcd alebo výsledok klinického oftalmologického 

vyšetrenia nie staršie ako jeden rok ku dňu vyhotovenia pripúšťacieho povolenia, 

o potvrdenie výšky krycieho psa (ak nie je výška uvedená v preukaze o pôvode psa - napr. 

Čestné prehlásenia majiteľa krycieho psa), 

2) Pripúšťacie povolenie musí byť vyhotovené hlavným poradcom chovu v lehote do 14 dní od 

doručenia žiadosti o vyhotovenie pripúšťacieho povolenia. Vo výnimočných prípadoch môže byť 

pripúšťacie povolenie vyhotovené do 5 dní, avšak poplatok za jeho vyhotovenie bude zvýšený na 

expresný poplatok. 

3) Pripúšťacie povolenie obsahuje najmä tieto údaje: meno chovnej suky a mená odporúčaných 

krycích psov, dátumy ich narodení, názvy plemenných kníh a registračné čísla, adresy majiteľov, 

dobu platnosti pripúšťacieho povolenia, dátum vyhotovenia pripúšťacieho povolenia a meno a 

podpis hlavného poradcu chovu. 

4) Po uskutočnení párenia uhradí majiteľ krycieho psa, ak je členom SKCHP, klubom stanovený 

poplatok za párenie na účet klubu. 

5) Platnosť vyhotoveného pripúšťacieho povolenia je 6 mesiacov odo dňa vyhotovenia a môže byť na 

požiadanie chovateľa len raz predĺžené hlavným poradcom chovu o ďalších 6 mesiacov, a to z 

dôvodu, že nedošlo k páreniu.  Pripúšťacie povolenie platí vždy len na jedno párenie. 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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 klinického 

oftalmologického vyšetrenia je maximálne 12 mesiacov k dátumu vyhotovenia pripúšťacieho 

povolenia. 

http://www.pudelklub.sk/
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Článok VII. 

Párenie 

 

1) V chove pudlov na Slovensku sa môžu páriť iba chovné pudle s preukazom o pôvode FCI na 

základe pripúšťacieho povolenia, ktoré vyhotovil hlavný poradca chovu. 

2) Párenie chovnej suky v priebehu jedného hárania dvoma a viac krycími psami je neprípustné. 

3) Pred párením sa chovateľom a majiteľom chovných jedincov naliehavo odporúča dojednať si 

písomne vzájomné dohody a zvlášť vo veciach finančných záväzkov oboch strán dojednať jasné 

podmienky. 

4) V chove pudlov na Slovensku je možné s predchádzajúcim písomným súhlasom hlavného poradcu 

chovu uskutočniť umelú insemináciu, pričom túto skutočnosť potvrdí veterinárny lekár v 

pripúšťacom povolení s uvedením údajov o psovi, ktorého semeno použil. 

5) Umelá inseminácia môže byť použitá len pri jedincoch, ktoré sa už predtým rozmnožovali 

prirodzene. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo suka predtým nerozmnožovali 

prirodzeným spôsobom) môže členská organizácia SKJ poverená vedením čiastkovej plemennej 

knihy povoliť výnimku, na základe odporúčania príslušného chovateľského klubu. 

 

Článok VIII. 

Potvrdenie o párení 

 

1) Správne a plne uskutočnené párenie potvrdzuje majiteľ krycieho psa svojim podpisom na 

pripúšťacom povolení, ktorým osvedčuje, že bol očitým svedkom párenia a že párenie prebehlo s 

dohodnutým krycím psom s uvedením dátumu párenia. V prípade opakovaného párenia je 

potrebné uviesť oba dátumy. 

2) Kópiu alebo scan takto podpísaného pripúšťacieho povolenia majiteľom krycieho psa zašle 

chovateľ poštou na adresu klubu alebo na e-mail: info@pudelklub.sk do 7 dní od uskutočneného 

párenia. 

 

Článok IX. 

Náhodné a neplánované párenie 

 

1) V prípade, že je suka náhodne alebo neplánovane napárená iným psom, než ktorý bol uvedený v 

pripúšťacom povolení alebo bez pripúšťacieho povolenia, má chovateľ možnosť požiadať 

hlavného poradcu chovu o vyhotovenie dodatočného pripúšťacieho povolenia. Ak hlavný poradca 

chovu usúdi, že takéto náhodné alebo neplánované párenie iným krycím psom ako bol uvedený v 

pôvodnom pripúšťacom povolení alebo bez pripúšťacieho povolenia je v súlade s dlhodobými  

cieľmi a zásadami plemenitby a selekcie klubu, môže vyhotoviť dodatočné pripúšťacie povolenie, 

ktoré predloží na schválenie výboru klubu. Dodatočné pripúšťacie povolenie musí byť vyhotovené 

hlavným poradcom chovu v lehote do 7 dní, avšak poplatok za jeho vyhotovenie bude zvýšený na 

špeciálny poplatok. 

2) Ak výbor klubu neschváli vyhotovené dodatočné pripúšťacie povolenie hlavným poradcom chovu, 

tak šteňatá z takéhoto vrhu nebudú zapísané do SPKP. 

3) Ak výbor klubu schváli  vyhotovené dodatočné pripúšťacie povolenie hlavným poradcom chovu, 

tak šteňatá z takéhoto vrhu budú zapísané do SPKP po splnení podmienky, že chovateľ si dá na 

vlastné náklady overiť pôvod každého jedinca pomocou testov DNA. 

mailto:info@pudelklub.sk
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4) Pri náhodnom alebo neplánovanom párení ide vždy zo strany chovateľa a majiteľa krycieho psa o 

chovateľský priestupok, ktorý musí byť predmetom disciplinárneho konania. 

 

 

Článok X. 

Vrh 

 

1) Chovná suka môže mať vrh iba raz v kalendárnom roku a medzi dvomi vrhmi musí byť časový 

odstup minimálne 6 mesiacov. 

2) Ak sa šteňatá nenarodia do 75 dní od párenia, chovateľ je povinný túto skutočnosť písomne 

oznámiť hlavnému poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa. 

3) Chovateľ je povinný písomne oznámiť narodenie šteniat do 5 dní po vrhu hlavnému poradcovi 

chovu aj majiteľovi krycieho psa. 

4) Chovateľ je povinný sa o suku počas celého vrhu a počas odchovu starať tak, aby bol zaručený 

dobrý a zdravý vývoj šteniat, ale aj dobrý zdravotný stav a životné podmienky suky. 

5) Chovateľ je povinný požiadať o zápis do SPKP každý čistokrvný vrh šteniat. Všetky vrhy musia byť 

zapísané do SPKP úplné a v rovnakom čase, to zahŕňa všetky šteňatá odchované k dátumu žiadosti 

o zápis do SPKP. 

6) Kontroly vrhu vykonáva hlavný poradca chovu, alebo veterinárny lekár, po dosiahnutí šiestich 

týždňov veku šteniat. 

7) Pokiaľ osoba vykonávajúca kontrolu vrhu zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú 

chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a teda nezodpovedá štandardu plemena, uvedie 

túto skutočnosť do záznamu o kontrole vrhu ako aj prihlášky na zápis šteniat slovom 

“neštandardný”. Na základe toho bude takýto zápis vykonaný aj do preukazu pôvodu daného 

jedinca. O tejto skutočnosti je chovateľ povinný informovať nadobúdateľa šteňaťa. 

8) Náklady spojené s kontrolou vrhu (50% nákladov na cestovné hradí chovateľ a 50% klub), 

poplatok za každé skontrolované šteňa a poplatky za úkony SPKP hradí chovateľ. Ak kontrolný 

orgán klubu nezastihne chovnú suku a všetky šteňatá v starostivosti chovateľa, považuje sa táto 

skutočnosť za porušenie chovateľského poriadku. Za porušenie chovateľského poriadku sa 

považuje aj odmietavý postoj chovateľa, ktorý neumožní kontrolu vrhu. Tieto porušenia 

chovateľského poriadku musia byť predmetom disciplinárneho konania. 

9) Vykonaním kontroly vrhu nepreberá klub žiadnu zodpovednosť za chovateľa ani za zdravotný stav 

a životné podmienky šteniat a suky. 

10) Šteňatá predáva novému majiteľovi výhradne chovateľ na základe písomnej dohody. Šteňatá 

musia byť pri predaji odčervené, očkované, označené a musia byť minimálne 56 dní (8 týždňov) 

staré. Tieto skutočnosti je chovateľ povinný uviesť v písomnej dohode. 

11) Chovateľ je pri predaji šteniat povinný v písomnej dohode uviesť aj všetky chyby a nedostatky 

šteniat zistených kontrolou vrhu a upozorniť na ne kupujúceho, z dôvodu možného zníženia ich 

budúcej chovnej hodnoty. 

12) Šteňatá a dospelé pudle, ktoré sa predávajú do zahraničia, musia mať exportný preukaz o pôvode. 

Na žiadosť chovateľa ho vystavuje SPKP. Uvádza sa v ňom meno a adresa nadobúdateľa. Náklady 

na exportný preukaz o pôvode znáša chovateľ. 

13) Predaj šteniat je dovolený len pri dodržiavaní ustanovení Smernice SKJ, ktorá definuje 

obchodníkov so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez 

preukazu o pôvode. 

 



Strana 10 z 12 
 

Článok XI. 

Hlavný poradca chovu 

 

1) V klube je je jeden hlavný poradca chovu, ktorý je zodpovedný za chov všetkých výškových aj 

farebných  rázov plemena pudel na Slovensku. Hlavný poradca chovu vedie evidenciu 

vyhotovených pripúšťacích povolení ako aj následnú agendu spojenú s chovateľskou činnosťou v 

“Knihe odchovov”. Taktiež sústreďuje a spracováva záznamy z bonitácií a vytvára databázu 

chovných jedincov v rámci klubu. Hlavný poradca chovu sa zodpovedá za svoju činnosť výboru a 

členskej schôdzi klubu. 

2) Každý rok predkladá správu o činnosti na kontrolu KRK a následne členskej schôdzi. 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) V prípade, že tento chovateľský poriadok neobsahuje niektoré ustanovenia chovateľských 

poriadkov FCI a SKJ, má sa za to, že tieto ustanovenia chovateľských poriadkov FCI a SKJ sú 

rovnako záväzné pre členov aj nečlenov klubu, ktorí sa zaoberajú alebo chcú zaoberať chovom 

pudlov na Slovensku ako ustanovenia tohto chovateľského poriadku. 

2) V prípade rozdielneho názoru týkajúceho sa výkladu textu jednotlivých ustanovení tohto 

chovateľského poriadku je rozhodujúci text týchto sporných ustanovení uvedený v chovateľských 

poriadkoch FCI a SKJ. 

3) Tento chovateľský poriadok klubu bol schválený na Členskej schôdzi klubu dňa 04.02.2023. Týmto 

dňom stráca platnosť Chovateľský poriadok Slovenského klubu chovateľov pudlov, ktorý bol 

schválený na Členskej schôdzi dňa 26.03.2022. 

 

Nadobúda účinnosť od: 04.02.2023 

 

 

 

 

         Peter Tomeček 

         predseda SKCHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 11 z 12 
 

PRÍLOHA Č.1 

Zoznam certifikovaných posudzovateľov luxácie pately 

 

 
1. MVDr. Adamať Dalibor 

Zemianské Podhradie 229 

č.t. 0905 707 636 

e-mail: dadamat@centrum.sk 

 

2. MVDr. Bajužik Branislav 

Dubová 33, Žilina 

č.t. 0903 503 825 

e-mail: bajuzik@hotmail.com 

 

3. MVDr. Inštitoris Ivan 

Remeselnícka 4, 949 01 Nitra  

č.t. 0911 645 178 

e-mail: vaii@stonline.sk 

 

4. MVDr. Kučkovská Lucia 

Studená 1, Piešťany 

č.t. 0905 220 540 

e-mail: luciakuckovska@gmail.com 

 

5. MVDr. Lepeň Ľubomír 

Istrijská 17, Bratislava 

č.t. 0903 754 581 

e-mail: l.lepen@pobox.sk 

 

6. MVDr. Macenauer Zdenek 

Štefánikova 17, Senica 

č.t. 0905 619 899 

e-mail: macenauer@stonline.sk  

 

7. MVDr. Pagáč Matúš 

Odborárske nám. 4, Bratislava 

č.t. 0903 780708 

e-mail: matus.pagac@gmail.com 

 

8. MVDr. Paulíny Vladimír 

Štefánikovo nábr. 1, Banská Bystrica 

č.t. 0905 770 137 

e-mail: vpauliny@gmail.com  

 

9. MVDr. Norbert Roth 

Športová 76, 929 01 Dunajská Streda  

č.t. 0905 724 018 

e-mail: swnorbi@isternet.sk 

 

mailto:dadamat@centrum.sk
mailto:bajuzik@hotmail.com
mailto:luciakuckovska@gmail.com
mailto:l.lepen@pobox.sk
mailto:macenauer@stonline.sk
mailto:matus.pagac@gmail.com
mailto:vpauliny@gmail.com
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10. MVDr. Imrich Šoltés CSc.  

Tr. KVP 7, 040 23 Košice  

č.t. 0905 321 270 

e-mail: cassovet@post.sk 

 

11. MVDr. Talajka Jozef 

Ľ. Fullu 7, Bratislava 

č.t. 0911 242 838 

e-mail: talajka.ahavet@gmail.com 

 

12. MVDr. Valašek Pavol 

Panónska cesta 16, Bratislava 

č.t. 0908 751 945 

e-mail: valasek@vetpoint.sk 

 

13. MVDr. Žilinčík Michal PhD. 

Ul. Cyrila a Metoda 7, Žilina-Vlčince 010 08,   

č.t. 041/7645645, 0903 944 333 

e-mail: recepcia@vetklinikazilina.sk  

 

14. MVDr. Serafín Vladimír 

Komjatická 65, 940 01 Nové Zámky,  

č.t. 035/6428312, 0902 357 660 

e-mail: info@veterinanz.sk  

 

15. MVDr. Šimek Juraj 

Vet Guard, Hviezdoslavova 1417/64, 905 01 Senica,   

č.t. 034/6543114, 0903 951 587 

e-mail: megalosaurus@stonline.sk 

 

16. MVDr.  Sibert Jaromír 

Štefana Moyzesa 39, 917 01 Trnava,  

č.t 0905 724 778  

e-mail: vetdoktortt@gmail.com 

 

17. MVDr. Nahálka Bystrík 

Banícka 804/24, 058 01 Poprad,  

č.t. 052/7761664, 0905 975 570 

e-mail: info@veterinapp.sk 

 

18. MVDr. Mláka Peter 

Školská 60, 972 01 Bojnice,   

č.t. 046/5430623, 0905 478 536 

e-mail: vetprax@veterina-bojnice.sk 

mailto:talajka.ahavet@gmail.com
mailto:valasek@vetpoint.sk
tel:+421903944333
mailto:recepcia@vetklinikazilina.sk
mailto:info@veterinanz.sk
mailto:megalosaurus@stonline.sk
mailto:vetdoktortt@gmail.com
mailto:vetprax@veterina-bojnice.sk

