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SLOVENSKÝ BEAUCERON KLUB 

 

CHOVATEĽSKÝ PORIADOK 
 

  

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1. Chovateľský poriadok slúži k riadeniu chovu plemena beauceron (ďalej len „chov“) na území SR. 

Plemeno beauceron v zmysle tohto chovateľského poriadku predstavujú čistokrvné psy a suky 

s platným preukazom pôvodu vydaným niektorou z plemenných kníh členských alebo 

pridružených organizácií FCI. 

1.2. Chov v rámci Slovenského beauceron klubu (ďalej len „Klub“) je vedený v súlade s predpismi 

Medzinárodnej kynologickej federácie (ďalej len „FCI“), Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej 

len „SKJ“), Únie kynologických klubov (ďalej len „ÚKK“) a so záväznými právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

1.3. Chovateľský poriadok je záväzný pre všetkých majiteľov chovných jedincov plemena beauceron 

na Slovensku. Za jeho dodržiavanie sú zodpovední predovšetkým chovatelia a poradcovia chovu. 

1.4. Porušenie chovateľského poriadku sa spravuje disciplinárnym poriadkom Klubu a príslušnými 

ustanoveniami tohto chovateľského poriadku. O všetkých porušeniach chovateľského poriadku 

bude informovaná členská základňa Klubu prostredníctvom správy o vedení klubu na pravidelnej 

ročnej báze. 

 

2. CHOV A JEHO RIADENIE 

2.1. Cieľom Klubu je chov čistokrvných psov, pri zachovaní biologického zdravia, charakteristických 

vlôh a vlastností plemena beauceron. Chovom sa rozumie cieľavedomá čistokrvná plemenitba 

alebo cieľavedomé kríženie rešpektujúce predovšetkým zásady genetického zdravia jedinca a 

populácie. Chov je riadený. 

2.2. V chove sa nesmú používať psy s vylučujúcimi chybami, prejavom agresivity na človeka, 

poruchami charakteru, vrodenou hluchotou alebo slepotou, zajačím pyskom, rázštepom podnebia, 

výraznými chybami chrupu alebo anomáliami čeľuste, PRA, epilepsiou, kryptorchizmom, 

monorchizmom, albinizmom, neštandardným sfarbením a zistenou dyspláziou bedrového kĺbu 

a lakťového kĺbu ťažkého stupňa, či inými závažnými, či nepriaznivými zdravotnými výsledkami. 

Do chovu nesmie byť zaradený jedinec v preukázateľne zlom psychickom a zdravotnom stave 

a kondícii. Klub podporuje chov zdravých jedincov. Za týmto účelom klub odporúča majiteľom 

psov a súk, aby absolvovali nielen povinné, ale aj iné odporúčané zdravotné vyšetrenia. 

2.3. Do chovu nesmie byť zaradený jedinec, na ktorom bol urobený zákrok v rozpore s platnou 

legislatívou (najmä zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 

predpisov a ďalšie) a ktorý trvalo mení exteriér jedinca na základe čoho jedinec nemôže byť 

exteriérovo posúdený v súlade s platným štandardom plemena, alebo na odstránenie, či zakrytie 

akejkoľvek anatomickej, alebo exteriérovej chyby (napr. kupirácia uší).  

2.4. Vedením agendy chovných jedincov a riadením chovu poveruje výbor Klubu poradcov chovu. 

2.5. Úlohou poradcu chovu (ďalej aj ako „PCH“, alebo „poradca chovu“) je: 

a) navrhovať a podporovať základné chovateľské ciele Klubu; 

b) navrhovať základné chovateľské dokumenty a ich úpravu; 

c) zaisťovať informačný systém chovu, výmenu informácií o výskyte dedičných ochorení ako i 

ďalších informácií slúžiacich k zlepšeniu riadenia chovu; 

d) pripravovať metodické pokyny pre priebeh chovateľských akcií (kontrola vrhov atď.); 

e) potvrdzovať chovateľské tlačivá; 

f) pravidelne vyhodnocovať chov, sledovať úroveň, stav chovných jedincov a starostlivosť 

chovateľov o odchovy šteniat; 

g) osobne vykonať kontrolu vrhu (t.j. prvú a druhú kontrolu vrhu); 
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h) navrhovať chovateľom vhodných jedincov na párenie, vydávať pripúšťacie povolenia, 

odovzdávať chovateľom prihlášky na zápis šteniat, atď.; 

i) informovať výbor Klubu o podmienkach v chránených názvov registrovaného chovu psov, 

zistených nedostatkoch a priestupkoch členov Klubu voči tomuto chovateľskému poriadku a 

voči všeobecne záväzným predpisom upravujúcich ochranu zvierat a veterinárnu starostlivosť 

a navrhovať ich riešenie; 

j) zaisťovať poradenskú činnosť pre členov aj nečlenov Klubu (najmä prostredníctvom e-mailu, 

telefonicky, osobne a iné).  

2.6. Poradenská činnosť PCH podlieha poplatkom podľa aktuálnej sadzby určenej Klubom. 

2.7. V odôvodnených a výnimočných prípadoch môže výbor Klubu rozhodnúť o výkone kontroly 

vrhu veterinárnym lekárom. 

2.8. Výbor Klubu môže rozhodnúť o výkone neohlásenej kontroly vrhu a poveriť člena výboru Klubu 

jej zrealizovaním. 

2.9. PCH môže pre svoju činnosť využiť v odôvodnených prípadoch druhého PCH, resp. iného člena 

výboru Klubu. Pre činnosť poradcu chovu môže byť využitý iný člen Klubu v prípade, ak jeho 

využitie schváli predseda Klubu. V takomto prípade plní člen Klubu úlohu zástupcu PCH a riadi 

sa výlučne pokynmi predsedu Klubu. 

2.10. V prípade vlastného odchovu šteniat žiada PCH o vydanie pripúšťacieho povolenia a o kontrolu 

vrhu výbor Klubu. Kontrolu vrhu vykonajú poverení členovia výboru Klubu alebo iný poradca 

chovu 

 

3. CHOVNÉ JEDINCE 

3.1. Jedince sú zaradené do chovu splnením nasledovných podmienok: 

a) čistokrvnosť je osvedčená preukazom pôvodu (ďalej ako „preukaz pôvodu“, alebo „PP“) 

vydaným plemennou knihou uznávanou FCI 

b) splnenie všetkých základných podmienok chovnej spôsobilosti stanovených bonitačným 

poriadkom Klubu: 

i) platný PP; 

ii) v prípade dovozu psa zo zahraničia je potrebná jeho registrácia na plemennej knihe ÚKK 

(najneskôr v deň konania bonitácie); 

iii) minimálny vek 18 mesiacov (najneskôr v deň konania bonitácie); 

iv) úspešné absolvovanie jednej výstavy v triede stredná, otvorená, pracovná, šampiónov na 

klubovej výstave, špeciálnej výstave alebo na výstave garantovanej klubom s hodnotením 

výborný alebo veľmi dobrý; hodnotenie z výstavy musí byť zapísané v preukaze o pôvode 

alebo vo výkonnostnej knižke (najneskôr v deň konania bonitácie); 

v) chrup: zhryz nožnicový, plnochrupý (môže chýbať jeden zub z kategórie P1); 

zaznamenávajú sa nadpočetné zuby; ak sa stal psovi úraz (napr. vylomenie zubu), odporúča 

sa majiteľovi priniesť o tejto skutočnosti potvrdenie od veterinárneho lekára; 

vi) röntgen bedrových a lakťových kĺbov, spondylózy (DBK, DLK, SPONDY); röntgen môže 

byť vyhotovený a zapísaný do PP len na špecializovaných pracoviskách stanovených 

klubom (zoznam týchto pracovísk bude zverejnený na internetovej stránke Klubu); jedinec 

musí byť röntgenovaný vo veku minimálne 12 mesiacov a zaradený do chovu môže byť 

s výsledkom vyšetrení do druhého stupňa vrátane (t.j. s výsledkom DBK „C“, DLK „2/2“, 

SPONDY – do stupňa „2“); (najneskôr v deň konania bonitácie); 

vii) úspešné absolvovanie exteriérovej a povahovej časti bonitácie organizovanej klubom 

Klubu. 

c) zápis jedinca v registri chovných jedincov plemennej knihy ÚKK. 

3.2. V prípade, ak sa pri chovnom jedincovi preukáže dedičná choroba (napr. epilepsia, u očí pozitívne 

PRA/CEA) alebo vada vylučujúca z chovu, bude mu chovná spôsobilosť zrušená na základe 

rozhodnutia výboru Klubu. Táto okolnosť bude zaznamenaná aj pri potomkoch. Jedinec bude 

vylúčený z chovu aj v tom prípade, ak sa jeho majiteľ akýmkoľvek spôsobom podieľa na 

produkcii šteniat bez preukazu pôvodu. 

3.3. Klub odporúča zaradiť psy do chovu až po dovŕšení 20 mesiaca veku. 

3.4. Klub odporúča zaradiť suky do chovu až po dovŕšení 24 mesiacov veku.  

3.5. Chovnosť jedincov nie je podmienená členstvom v Klube. 
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4. CHOVATEĽ, MAJITEĽ (DRŽITEĽ) CHOVNÉHO JEDINCA 

4.1. Majiteľom chovného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je nesporným vlastníkom 

psa a môže to preukázať právoplatným vlastníctvom PP chovného jedinca. 

4.2. Držiteľom chovného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom autorizovaná 

k tomu, aby chovnému jedincovi poskytovala stravu, ustajnenie a celkovú starostlivosť. 

4.3. Majiteľom krycieho psa je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov (alebo právnická osoba), 

ktorá spĺňa podmienky tohto poriadku a je majiteľom psa, ktorý je zapísaný v registri chovných 

jedincov. 

4.4. Držiteľom krycieho psa je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov, ktorá je majiteľom 

splnomocnená používať psa v chove, resp. ho dáva k dispozícii ku páreniu súk. Odporúča sa, aby 

toto splnomocnenie malo písomnú formu uloženú v origináli u majiteľa a držiteľa. 

4.5. Chovateľom je fyzická osoba staršia ako osemnásť rokov (alebo právnická osoba), ktorá je 

držiteľom chráneného názvu registrovaného chovu psov. 

4.6. Právo na chov môže majiteľ suky zmluvne postúpiť (písomne) inej osobe ešte pred 

predpokladaným párením. V zmluve je potrebné presne stanoviť práva a povinnosti oboch 

zmluvných strán. Zmluva musí byť priložená k prihláške na zápis vrhu. Ten, kto dočasne preberá 

suku do práva na chov, je v zmysle tohto poriadku na dobu od pripustenia až po odstavenie šteniat 

majiteľom suky. 

4.7. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva psa alebo suky, vzťahu medzi majiteľom chovného psa 

a chovateľom a vzťahu medzi nadobúdateľom šteniat a ich chovateľom sa riadi všeobecne 

platnými právnymi predpismi. Dôrazne sa odporúča, aby zúčastnené strany pred každým 

chovateľským zámerom písomne uzavreli dohody, najmä ohľadom finančných záväzkov. 

Uzavreté dohody, prípadne rozpory nie sú riešené orgánmi klubu ani jeho chovateľským 

poriadkom. 

4.8. Za chovného jedinca ručí osoba, ktorá v dobe prípadného vzniku škody poskytuje chovnému 

jedincovi ustajnenie a stravu. Pokiaľ zostáva suka jeden alebo viac dní v starostlivosti držiteľa 

chovného psa, má tento držiteľ povinnosť ručenia za škody, ktoré suka spôsobí tretím osobám. 

4.9. Každá zmena majiteľa chovných jedincov alebo vzniknuté spolumajiteľstvo sa musí hlásiť do 30 

dní PCH. Každá zmena majiteľa a spolumajiteľstvo musia byť zapísané v príslušnej rubrike PP. 

4.10. Ak prešla pripustená suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému chovateľovi aj všetky 

práva a povinnosti s odchovom (pokiaľ sa pôvodný a nový majiteľ nedohodnú inak). 

4.11. Ak zomrie chovateľ v dobe gravidity svojej chovnej suky, rozhodne dedič o tom, či bude vrh 

zapísaný na chránený názov registrovaného chovu psov zomretého alebo na chránený názov 

registrovaného chovu psov nového chovateľa, ktorému dedič predá suku do vlastníctva alebo 

držania. 

4.12. Klub je oprávnený svojimi orgánmi kontrolovať a sledovať: 

a) ustajnenie, zaobchádzanie so psom, výživu, hygienu, zdravotný stav chovných jedincov, 

b) predaj šteniat člena klubu – je zakázaný komisionálny predaj šteniat, predaj šteniat akejkoľvek 

organizácii, pre výskumné účely a to ako v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí, 

c) ak sa členovia klubu akoukoľvek formou realizujú, podporujú, podieľajú sa na priekupníctve 

psov alebo na ich predaji obchodným organizáciám, pre výskumné účely a v rámci 

komisionálneho predaja. 

4.13. Majiteľ, resp. držiteľ chovného jedinca mu poskytne potrebnú výživu, výchovnú  starostlivosť, a 

zabezpečuje potrebné veterinárne opatrenia k udržaniu jeho imunity proti prenosným chorobám, 

predovšetkým psinke, parvoviróze, infekčnému zápalu pečene a besnote. Toto ustanovenie sa 

obdobne vzťahuje aj na starostlivosť o gravidnú suku a jednotlivé odchovy šteniat. 

4.14. Chovateľ, resp. majiteľ/držiteľ chovného jedinca je povinný vytvárať potrebné podmienky a 

spolupracovať s Klubom pri kontrolách dodržiavania ustanovení tohto poriadku a pri úkonoch 

vyplývajúcich z jeho ustanovení. 

4.15. Chovateľ, resp. majiteľ/držiteľ chovného jedinca sa nesmie podieľať na produkcii šteniat bez PP 

a to akéhokoľvek plemena (výnimka FCI neuznané plemená, podľa pravidiel príslušného klubu). 

Porušenie tejto zásady je považované za nezlučiteľné s členstvom v Klube.  

4.16. Komisionálny predaj šteniat je pre člena Klubu zakázaný. Chovateľ môže šteňa predať len inej 

fyzickej alebo právnickej osobe.  
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4.17. V prípade nedodržania chovateľských zásad je Klub oprávnený zrušiť členstvo chovateľa v 

Klube, prípadne navrhnúť zastavenie činnosti chráneného názvu registrovaného chovu psov. 

 

5. CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV 
5.1. Evidenciu registra FCI chránených názvov registrovaného chovu psov (ďalej ako „CHNRCH“; 

predtým: chránený názov chovateľskej stanice) v majetku slovenských chovateľov vedie SKJ.  

5.2. Nárok na ochranu CHNRCH vzniká dňom jeho registrácie FCI. Tento CHNRCH nie je možné 

meniť. 

5.3. Majiteľom CHNRCH môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je plne spôsobilá 

na právne úkony. 

5.4. Názov CHNRCH je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena jedinca. 

5.5. Prevod CHNRCH inému chovateľovi je možný dedením alebo jeho zmluvným odstúpením. 

5.6. Pridelenie CHNRCH a jej medzinárodnej registrácie žiada chovateľ prostredníctvom Klubu. Klub 

odporúča chovateľovi požiadať si o pridelenie CHNRCH hneď, ako sa uskutoční zápis o chovnej 

spôsobilosti jeho suky. Každý chovateľ, ktorému FCI priznala CHNRCH preberá povinnosť 

zachovávať ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku, vrátane doplňujúcich ustanovení 

Chovateľského poriadku Klubu, SKJ, ÚKK a FCI ako aj akýchkoľvek iných k uvedenému sa 

vzťahujúcich dokumentov týchto entít. 

5.7. Registrácia CHNRCH zaniká buď písomným prehlásením jej vlastníka o zrušení alebo úmrtím 

majiteľa, pokiaľ neprešla na jeho dediča. 

5.8. Zmena mena alebo bydliska majiteľa CHNRCH musí byť do jedného mesiaca po zmene ohlásená 

evidencii chovateľských staníc SKJ. 

 

6. PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE 
6.1. Pripúšťacie povolenie vydáva PCH na základe písomnej žiadosti chovateľa adresovanej PCH. 

Žiadosť chovateľa je považovaná za úplnú len za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 

a) Chovateľ požiada o vydanie pripúšťacieho povolenia minimálne 6 týždňov pred očakávaným 

háraním suky. Predpokladané háranie suky je individuálne pre každú suku a riadi sa podľa jej 

cyklu. 

b) Chovateľ uhradí poplatok za vydanie pripúšťacieho povolenia v stanovenej výške. Uvedené 

platí aj pre chovateľa, ktorý nie je členom Klubu. Doklad o úhrade poplatku alebo informáciu 

o úhrade poplatku zasiela chovateľ PCH spolu so žiadosťou o vystavenie pripúšťacieho 

povolenia. 

c) Ak chovateľ žiada o vydanie pripúšťacieho povolenia na krytie zahraničným krycím psom, 

alebo krycím psom, ktorého majiteľ nie je členom Klubu, je povinnosťou chovateľa spolu so 

žiadosťou o pripúšťacie povolenie zaslať PCH kópiu preukazu pôvodu, zdravotných vyšetrení 

a ostatných dosiahnutých výsledkov zahraničného krycieho psa, resp. krycieho psa, ktorého 

majiteľ nie je členom Klubu. 

6.2. Pripúšťacie povolenie je platné iba po jeho podpise poradcom chovu. 

6.3. Pripúšťacie povolenie je platné 6 mesiacov od dátumu jeho vydania. Po uplynutí tejto lehoty 

chovateľ nesmie predmetné pripúšťacie povolenie použiť a musí požiadať poradcu chovu 

o vydanie nového pripúšťacieho povolenia v zmysle ustanovení chovateľského poriadku. 

6.4. Poradca chovu vedie evidenciu pripúšťacích povolení. Poradca chovu pripúšťacím povoleniam 

prideľuje poradové čísla nasledovne: 

a) formát poradového čísla je XXX/ YYYY: 

b) XXX – poradové číslo odporúčania na párenie. Čísluje sa vzostupne, od začiatku roka do konca 

roka. Vždy sa na začiatku roku začína od jedna. 

c) YYYY -príslušný kalendárny rok, v ktorom bolo odporúčanie vydané.  

6.5. Pripúšťacie povolenie obsahuje: 

a) všetky základné údaje o  chovnom páre; 

b) adresy – meno a adresa majiteľa (držiteľa) chovného psa, meno a adresa chovateľa;; 

c) miesto a dátum párenia; 

d) podpisy chovateľa a majiteľa (držiteľa) krycieho psa. 

6.6. Pripúšťacie povolenie bude vydané dva týždne pred predpokladaným háraním suky, v prípade ak 

chovateľ o jeho vydanie požiada včas a v súlade s týmto chovateľským poriadkom. 



5 
 

6.7. Expresné vyhotovenie pripúšťacieho povolenia je možné len výnimočne a to len na základe 

dodržania všetkých ďalších podmienok na vydanie pripúšťacieho povolenia (t.j. všetkých 

podmienok, okrem dodržania stanovenej lehoty na vyžiadanie pripúšťacieho povolenia). 

Chovateľ je povinný uhradiť poplatok za expresné vyhotovenie pripúšťacieho povolenia. Tento 

poplatok nebude chovateľovi vrátený ani v tom prípade, ak bude vydanie pripúšťacieho povolenia 

odmietnuté. Poradca chovu má právo odmietnuť vydanie expresného pripúšťacieho povolenia 

pokiaľ nemá dostatočné informácie o krycom psovi a suke a nemá možnosť tieto informácie 

v priebehu krátkeho obdobia získať.  

6.8. Pripúšťacie povolenie je základným dokladom o uskutočnenom párení a spolu s prihláškou k 

zápisu šteniat tvorí základnú chovateľskú dokumentáciu. 

6.9. Pripúšťacie povolenie odovzdáva chovateľ poradcovi chovu pri kontrole vrhu.  

6.10. Pripúšťacie povolenie sa vypĺňa aj v prípade, keď chovný pár patrí tomu istému majiteľovi. 

Pripúšťacie povolenie podpíše svedok párenia, ktorého meno a adresa musí byť čitateľne uvedená 

na odporúčaní na párenie.  

6.11. Za kvalitu chovu a za výber krycieho psa zodpovedá predovšetkým chovateľ.  

6.12. Chovateľ si môže navrhnúť krycie psy sám alebo môže požiadať poradcu chovu o ich navrhnutie. 

Chovateľ je povinný aj v prípade vlastného návrhu krycích psov rešpektovať a dodržiavať všetky 

ustanovenia tohto chovateľského poriadku a ostatných dokumentov Klubu a nadriadených 

organizácií. 

6.13. Chovný jedinec môže byť použitý v chove len za týchto podmienok: 

a) nebol a nebude párený s jedincom, ktorý nie je chovný; 

b) nebude sa jednať opakované párenie jedincov, pri ktorých predošlom spojení sa na potomkoch 

vyskytli vážne zdravotné, povahové či exteriérov nedostatky, dedičné choroby, alebo vady; 

c) nebude sa jednať o párenie harlekýna s harlekýnom; 

d) vrchná hranica chovnosti u psov nie je označená vekom; 

e) vrchná hranica chovnosti u súk je ohraničená posledným dňom ôsmeho roku veku, posledné 

párenie suky môže byť uskutočnené najneskôr v tento deň. . V prípade mimoriadne kvalitnej 

suky, v ktorej odchovoch sa nevyskytli žiadne závažné exteriérové a povahové nedostatky a 

nemala v priebehu života viac, ako 5 vrhov, môže Výbor Slovenského beauceron klubu na 

základe písomnej žiadosti majiteľa suky schváliť výnimku na predĺženie chovnosti suky do veku 

9 rokov. O výnimku má právo požiadať aj chovateľ, ktorý importuje suku v takomto veku s 

cieľom odchovať na nej potomstvo. Podmienkou na udelenie výnimky je preregistrovanie suky 

do Slovenskej plemennej knihy a úspešné absolvovanie bonitácie podľa bonitačného poriadku 

SBK. Po dovŕšení ôsmeho roku veku suky je chovateľ povinný poradcovi chovu spolu so 

žiadosťou o vydanie pripúšťacieho povolenia predložiť veterinárne potvrdenie o zdravotnom 

stave suky a jej reprodukčných orgánov, za účelom preukázania zdravotnej spôsobilosti suky k 

reprodukcii. Posledná možnosť prvého krytia suky: v čase pôrodu nesmie mať suka viac ako 

šesť rokov.; V prípade ak chovateľ kryje suku po prvýkrát po dovŕšení piateho roku veku suky 

má poradca chovu právo žiadať, aby mu chovateľ spolu so žiadosťou o vydanie pripúšťacieho 

povolenia predložil veterinárne potvrdenie o zdravotnom stave suky a jej reprodukčných 

orgánov, za účelom preukázania zdravotnej spôsobilosti suky k prvému krytiu.; 

f) SBK odporúča na tej istej suke odchovať v priebehu dvoch rokov maximálne  tri vrhy. Chovná 

suka môže mať vrh len 2x za sebou (cyklus 2 x vrh, 1 prestávka, 2 x vrh) bez ohľadu na počet 

narodených šteniat. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený.; 

g) každá suka môže mať počas svojho života maximálne 6 vrhov. 

6.14. Poradca chovu má právo nepovoliť suke ďalší vrh, pokiaľ sa u jej predchádzajúcich potomkov 

vyskytli vážne zdravotné, povahové či exteriérové nedostatky (dysplázia ťažkého stupňa, častý 

výskyt identických povahových alebo exteriérových vád, dedičných chorôb a ďalšie). 

6.15. Vzhľadom na potrebu zachovať a zlepšiť zdravie, povahu a heterozygotnosť v rámci plemena má 

poradca chovu právo: 

a) navrhnúť chovateľovi vhodnejšie krycie psy s odôvodnením návrhu týchto krycích psov zo 

zdravotného a genetického hľadiska oproti kryciemu psovi, ktorého navrhol chovateľ; 

b) v odôvodnených prípadoch (napr. na základe konzultácie s veterinárnym lekárom) uložiť 

chovateľovi povinnosť absolvovať genetické, či iné zdravotné vyšetrenia suky. V prípade, ak 
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chovateľ tieto vyšetrenia neabsolvuje a existuje podozrenie na možné genetické alebo zdravotné 

komplikácie a vady budúceho potomstva, má poradca chovu právo zamietnuť krytie; 

c) zamietnuť krytie úzkou, blízkou a vzdialenou príbuzenskou plemenitbou (do piatej generácie 

v rodokmeni šteniat vrátane); 

d) zamietnuť krytie v prípade duplikovania zjavných exteriérových alebo povahových vád 

rodičovského páru; 

e) zamietnuť krytie psom, ktorý preukázateľne prenáša určité vady alebo poruchy. 

6.16. Poradca chovu má právo odmietnuť vydanie pripúšťacieho povolenia v prípade porušenia 

chovateľského poriadku chovateľom.  

 

7. PÁRENIE 

7.1. K páreniu v zmysle tohto chovateľského poriadku smie dôjsť len medzi chovnými jedincami, 

ktorí sú v náležitom zdravotnom stave a kondícii a to iba na základe riadne vydaného a platného 

pripúšťacieho povolenia. Majitelia oboch chovných jedincov sú povinní si vzájomne overiť 

chovnú spôsobilosť ich zvierat.  

7.2. K páreniu môžu byť pripustení len jedinci v týchto farebných variantoch: 

a) Čierny s pálením x čierny s pálením; 

b) Čierny s pálením x harlekýn. 

PÁRENIE HARLEKÝNA S HARLEKÝNOM NIE JE PRÍPUSTNÉ ZA ŽIADNYCH 

OKOLNOSTÍ. 

7.3. Za párenie sa považuje aj vsunutie penisu psa do vagíny suky, pričom a to aj keď nedošlo ku 

zviazaniu. 

7.4. Párenie chovnej suky dvoma psami behom jedného hárania je neprípustné a predstavuje hrubé 

porušenie tohto chovateľského poriadku. 

7.5. Počet párení u chovných psov je neobmedzený. 

7.6. Párenie chovnej suky na Slovensku sa uskutočňuje u majiteľa chovného psa, pokiaľ nie je 

dohodnuté inak. Chovná suka musí byť ku páreniu privedená chovateľom alebo jeho zástupcom. 

7.7. Pokiaľ došlo k úhynu chovnej suky v dobe, keď bola v starostlivosti majiteľa (držiteľa) chovného 

psa, tento o tom podá správu chovateľovi a zistí na svoje náklady príčinu úhynu. 

7.8. Pokiaľ k úhynu chovnej suky došlo z dôvodu na strane majiteľa chovného psa, uhradí majiteľovi 

chovnej suky vzniknutú škodu. Pokiaľ k úhynu chovnej suky nedošlo z dôvodu na strane majiteľa 

chovného psa, chovateľ uhradí majiteľovi chovného psa náklady, ktoré vynaložil na starostlivosť 

o suku podľa uzatvorenej dohody. 

7.9. Pri náhrade párenia šteňaťom prislúcha prvá voľba chovateľovi a druhá majiteľovi chovného psa. 

Chovateľský poriadok neupravuje ďalšie podmienky poplatku za párenie, je to vecou dohody 

chovateľa a majiteľa chovného psa. 

7.10. Po párení majiteľ (držiteľ) chovného psa a  chovateľ vyplní a  podpíše pripúšťacie povolenie. 

Svojim podpisom majiteľ (držiteľ) chovného psa potvrdzuje, že bol očitým svedkom párenia. 

7.11. Chovateľ je povinný hlásiť párenie PCH a Klubu do 14 dní odo dňa v ktorom bolo uskutočnené 

párenie (prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu klubu a na e-mailovú adresu poradcu 

chovu; inak poštou na adresu Klubu).  

7.12. Ak dôjde k neplánovanému spojeniu dvoch jedincov s preukazmi o pôvode, musí byť párenie aj 

vrh riadne nahlásený Klubu. Výbor Klubu rozhodne o ďalšom postupe a o vystavení PP pre 

neplánovaný vrh. Plánovaný či zatajovaný odchov šteniat bez PP je v rozporu so stanovami Klubu 

a FCI. Šteňatám, narodeným z neúmyselného párenia dvoch chovných jedincov, alebo šteňatám, 

ktoré chovateľ prihlásil po vypršaní požadovanej lehoty, budú vystavené PP len za predpokladu, 

že ju o to požiada výbor Klubu. Majiteľ suky o to musí výbor Klubu písomne požiadať. 

 

8. INSEMINÁCIA 
8.1. Insemináciu nie je dovolené robiť s jedincami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným 

spôsobom. Inseminácia sa nemôže používať na prekonanie fyzickej neschopnosti psa pripustiť 

suku. 

8.2. Insemináciu suky môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý musí túto skutočnosť písomne 

potvrdiť na pripúšťacom povolení. Veterinárny lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na 

potvrdení o  párení, že suka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. 
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V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a dátum 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. 

8.3. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí majiteľ suky. 

8.4. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný poskytnúť všetky 

požadované informácie týkajúce sa krycieho psa.  

 

9. VRH A KONTROLA VRHU 
9.1. Chovná suka a vrh majú byť umiestnené u chovateľa. Pokiaľ je nutné suku umiestniť inde, 

informuje chovateľ o tejto skutočnosti v dostatočnom predstihu PCH. 

9.2. Chovateľ zabezpečí šteňatám primerané podmienky odchovu (predovšetkým ustajnenie 

a  výživu), ktoré zodpovedajú potrebe dobrého fyzického a psychického vývoja šteniat. 

9.3. Chovateľ je povinný do piatich dní po narodení šteniat oznámiť túto skutočnosť PCH a Klubu 

(prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu klubu a na e-mailovú adresu poradcu chovu; inak 

poštou na adresu Klubu). 

9.4. Kontroly vrhov vykonáva poradca chovu, resp. iný člen výboru poverený predsedom Klubu. 

Kontrolu vrhu môže vykonať aj iný člen Klubu v prípade, ak jeho využitie schváli predseda 

Klubu.  Chovateľ uhrádza náklady spojené s kontrolou vrhu a náklady spojené s cestou vo výške 

stanovenej Klubom 

9.5. Nie je prípustné, aby kontrolu vrhu vykonávali rodinní príslušníci chovateľa alebo majitelia 

rodičov šteniat (majiteľ alebo spolumajiteľ suky alebo krycieho psa). 

9.6. Neohlásenú kontrolu vrhu vykonáva PCH spolu s osobou poverenou výborom Klubu. 

9.7. Prvá kontrola vrhu sa vykonáva iba v prípade, ak chovateľ písomne požiada o jej vykonanie PCH, 

alebo Klub (e-mailom). Chovateľ musí požiadať o výkon prvej kontroly vrhu do 5 dní od 

narodenia šteniat. Prvú kontrolu vrhu vykoná poradca chovu do 14 dní od narodenia šteniat. Pri 

kontrole vrhu sú kontrolované všetky šteňatá, kontrolované sú  paspárky, hmotnosť, zdravotný 

stav, stav srsti, sfarbenie, chvostík, zdravotný stav suky, podmienky držania šteniat, výživa 

a ďalšie. 

9.8. Druhá kontrola vrhu je povinná pre všetky vrhy a vykonáva sa po prvom očkovaní a po čipovaní 

šteniat. Na kontrole vrhu prebehne kontrola čipov šteniat čítačkou. Pri kontrole vrhu sú 

kontrolované všetky šteňatá, vrátane prehliadky zubov a zhryzu, hmotnosti šteniat, semenníkov 

u psov a podrobne sa kontrolujú paspárky. Kontroluje sa tvar hlavy, uloženie a nasadenie uší, 

farba očí, dĺžka chvosta, pomer stavby tela, sfarbenie, rozloženie a sýtosť znakov, kontroluje sa 

výskyt pupočného pruhu. Sledujú sa povahy, vitalita, samostatnosť a celkový prejav šteniat, ich 

ustajnenie, frekvencia kŕmenia, druh podávaného krmiva atď. Taktiež sa sleduje vzhľad suky a jej 

materinské správanie. Všetky zistené skutočnosti sa riadne zaznamenajú na príslušnom tlačive. 

9.9. Druhá kontrola vrhu musí prebehnúť do termínu odberu šteniat (do 49 dní od narodenia šteniat).  

9.10. V prípade, ak PCH pri kontrole vrhu zaznamená zlý kondičný stav šteniat a matky šteniat 

zapríčinený nevhodnými podmienkami, v ktorých je odchovávaný vrh, PCH je povinný tento stav 

zdokumentovať a oboznámiť s týmto stavom výbor Klubu. Uvedené sa považuje za závažné 

porušenie chovateľského poriadku. 

9.11. Minimálny vek odberu šteňaťa od chovnej suky je 49 dní. Šteňa musí byť pri odbere zaočkované 

s ohľadom na vek, odčervené, nezameniteľne označené (t.j. začipované) a musí byť schopné 

samostatne prijímať potravu. Chovateľ je povinný nového majiteľa informovať o zdravotnom 

stave, očkovaní a o prípadných exteriérových chybách šteňaťa. 

9.12. Nečipované šteňatá nedostanú preukazy o pôvode. Chovateľ nesmie predať šteňa, ktoré nie je 

čipované. 

9.13. Predaj šteniat a ich predávanie novému majiteľovi robí výhradne chovateľ. Klub odporúča 

chovateľovi vypracovať písomnú kúpnu zmluvu. Chovateľ je povinný pri predaji šteniat 

upozorniť kupujúceho na všetky jemu známe nedostatky znižujúce hodnotu šteňaťa. Súčasne 

chovateľ oznámi kupujúcemu, kedy a čím bolo šteňa odčervené, očkované, doterajší spôsob jeho 

kŕmenia atď. 
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10. PRIHLÁŠKA NA ZÁPIS ŠTENIAT DO PLEMENNEJ KNIHY 
10.1. Prihláška na zápis šteniat je podkladom pre zápis odchovov do plemennej knihy. 

10.2. Šteňatá sa zapisujú do plemennej knihy krajiny, v ktorej má majiteľ sučky trvalý pobyt (résidence 

habituelle) a na jeho CHNRCH. V prípade nemožnosti právneho určenia trvalého pobytu, má 

majiteľ sučky právo na vrh a zápis vrhu na Slovensku v prípade, ak sa tu zdržuje v dobe párenia, 

za predpokladu splnenia nasledujúcich požiadaviek: 

a) Majiteľ musí splniť požiadavky ÚKK a príslušného chovateľského klubu. 

b) Majiteľ musí predložiť osvedčenie vydané príslušným miestnym úradom v mieste pobytu, 

osvedčujúce neprerušenú dĺžku pobytu v krajine po dobu aspoň 6 mesiacov. 

10.3. Chovateľ je povinný vopred si pripraviť všetku dokumentáciu o rodičoch šteniat potrebnú k 

zapísaniu vrhu (fotokópie PP oboch rodičov, ich šampionáty, doklady o skúškach, DBK, DLK, 

SPONDY, ďalšie vyšetrenia).  

10.4. Chovateľ odovzdáva na plemennej knihe ÚKK vyplnenú prihlášku na zápis šteniat spolu 

s pripúšťacím povolením najneskôr do 60 dní po narodení šteniat na adresu ÚKK. Chovateľ je 

povinný k prihláške priložiť kópie záznamov zdravotných vyšetrení, ocenení z výstav a skúšok 

oboch rodičov k prihláške, inak nebudú uvedené v PP šteniat. V prípade zahraničného párenia je 

chovateľ povinný doložiť k prihláške k zápisu šteniat overený opis alebo riadne čitateľnú 

fotokópiu preukazu o pôvode zahraničného psa so záznamom o spôsobilosti k chovu, získaných 

tituloch, DBK, DLK, a pod. 

10.5. Prihláška na zápis šteniat sa nebude považovať za úplnú bez priloženého riadne vyplneného 

pripúšťacieho povolenia.  

10.6. Prihláška na zápis šteniat musí byť vyplnená pravdivo, čitateľne a úplne a podpísaná majiteľom 

CHNRCH. 

10.7. Pri vyplňovaní prihlášky na zápis šteniat sa najprv uvádzajú psy a potom suky. 

10.8. Mená šteniat z jedného vrhu sa musia začínať jedným písmenom abecedy. Meno šteňaťa v rámci 

tej istej CHNRCH sa nemôže opakovať v ďalších vrhoch. 

10.9. Vrh sa musí prihlásiť k zápisu naraz, dodatočné hlásenie jednotlivých šteniat je neprípustné. 

10.10. V PP musí byť uvedená skutočná farba šteňaťa, aj v prípade ak je neštandardná. Pokiaľ chovateľ 

alebo PCH zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vývojovú vadu, ktorá sa ďalším vývojom 

nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu plemena, sú povinní o tejto skutočnosti informovať 

plemennú knihu. Vo všetkých týchto prípadoch opatrí plemenná kniha PP značkou 

„neštandardné“. 

10.11. Chovateľ je povinný novému majiteľovi šteňaťa zaslať PP bezodkladne po jeho vystavení 

plemennou knihou ÚKK. Zadržanie PP šteňaťa je neprípustné. 

 

11. PREUKAZ O PÔVODE PSA 

11.1. PP je nezameniteľný a nepredajný doklad čistokrvného jedinca. Pre každého jedinca je vystavený 

jeden PP. PP je príslušenstvom tohto jedinca.  

11.2. Stratu PP je nutné hlásiť príslušnej Plemennej knihe ÚKK. Za poškodený PP je možné vystaviť 

prepis, za zničený alebo stratený PP je možné po zverejnení v tlači vystaviť duplikát. Ak šteňa 

uhynie po odoslaní prihlášky k zápisu šteniat, je možné požiadať o storno vystavenia PP. 

11.3. Zápisy do PP smie robiť len Plemenná kniha ÚKK, veterinárny lekár, rozhodca pre exteriér 

a rozhodca pre výkon. Zápisy do prílohy PP robia príslušné oprávnené osoby (pracovníci 

Plemennej knihy, rozhodcovia, výstavná kancelária, veterinári, PCH a pod.).  

11.4. Za správnosť údajov uvedených v PP zodpovedá svojim podpisom ten, kto zápis urobil. 

 

12. VÝVOZ (EXPORT) 
12.1. Ak chovateľ predáva šteňa do zahraničia, je povinný zapísať do hlásenia o vrhu k menu šteňaťa 

úplnú adresu nového nadobúdateľa. Plemenná kniha ÚKK vystaví Exportný preukaz o pôvode. 

12.2. Ak chovateľ predá šteňa až po vystavení PP platného na Slovensku, je povinný si exportný 

preukaz o pôvode vyžiadať na plemennej knihe ÚKK a zároveň zaslať pôvodný PP na archiváciu. 

12.3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom obchodných organizácii je neprípustný. 

12.4. Chovateľ je povinný nahlásiť export jedinca bez ohľadu na to, či pochádza zo slovenského chovu 

alebo bol dovezený z inej krajiny. 
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13. DOVOZ (IMPORT) 
13.1. Pre zápis do plemennej knihy musí dovezený jedinec za účelom chovu pod hlavičkou Klubu 

spĺňať nasledujúce podmienky: 

a) jedinec má vystavený exportný preukaz o pôvode plemennou knihou uznávanou FCI. 

b) ak je importovaný dospelý jedinec a jeho majiteľ ho chce zaradiť do chovu, je povinný splniť 

podmienky podľa tohto poriadku (dať psa röntgenovať na Slovensku, splniť podmienky chovnej 

spôsobilosti atď.). 

13.2. Preukazy o pôvode, ktoré nie sú písané latinkou musia byť doložené úradne overeným prekladom. 

 

14. OSTATNÉ USTANOVENIA 
14.1. Členovia a nečlenovia Klubu sú povinní uhradiť poplatky za úkony spojené so svojou 

chovateľskou činnosťou v stanovenej výške a termínoch. Porušenie tohto ustanovenia je dôvodom 

k okamžitému ukončeniu členstva v Klube. V prípade nečlena Klubu je porušenie tohto 

ustanovenia dôvodom pre ukončenie poskytovania chovateľského servisu Klubom. 

14.2. Majiteľ chovného jedinca, ktorý nie je členom Klubu, je povinný dodržiavať pravidlá chovu 

a etické princípy stanovené Klubom. Chovný jedinec v majetku nečlena Klubu musí splniť 

podmienky chovnej spôsobilosti stanovené Klubom. Vrh šteniat odchovaný nečlenom Klubu 

musí byť podrobený kontrole príslušným PCH, resp. ďalšími osobami v zmysle tohto 

Chovateľského poriadku. Úhradu poplatku v zmysle platného cenníka a nákladov spojených 

s cestou vo výške reálnych nákladov na cestovné hradí chovateľ.  

14.3. V prípade akéhokoľvek porušenia stanov Klubu, tohto chovateľského poriadku alebo 

akýchkoľvek iných dokumentov Klubu a jeho nadriadených orgánov bude priestupok 

prerokovaný v zmysle ustanovení platného disciplinárneho poriadku a budú prijaté príslušné 

disciplinárne opatrenia. 

14.4. Výbor Klubu a iné disciplinárne orgány majú právo sankcionovať člena Klubu, ktorý zásadným 

spôsobom porušil ustanovenia tohto chovateľského poriadku. Za zásadné porušenie v zmysle 

tohto ustanovenia sa okrem prípadov uvedených v tomto chovateľskom poriadku považujú aj 

akékoľvek iné podvody smerujúce k obchádzaniu ustanovení ostatných dokumentov Klubu.  

14.5. Každé uvedenie vedome nepravdivých údajov v zápisovom konaní alebo zamlčanie skutočností 

dôležitých pre zápisové konanie je hrubým chovateľským priestupkom. Má za následok zrušenie 

zápisu do plemennej knihy ÚKK a vedie k postihu podľa príslušných ustanovení trestnoprávnych 

predpisov a disciplinárnych predpisov Klubu a jemu nadriadených orgánov. 

14.6. Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto chovateľského poriadku je možné udeliť len na základe 

riadnej a odôvodnenej písomnej žiadosti adresovanej výboru Klubu a jeho následnom rozhodnutí. 

Na udelenie výnimky neexistuje žiaden nárok. V závažných prípadoch je výbor Klubu oprávnený 

rozhodnúť o tom, že udelením konkrétnej výnimky sa bude zaoberať členská schôdza, prípadne 

výročná členská schôdza. 

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
15.1. Ustanovenia tohto poriadku sú záväzné pre každého majiteľa jedinca plemena beauceron v rámci 

Slovenskej republiky. 

15.2. Ak by boli ustanovenia tohto poriadku v rozpore s ustanoveniami chovateľského a zápisného 

poriadku nadriadených orgánov, aplikujú sa ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku 

nadriadených orgánov. Ostatné ustanovenia príslušných dokumentov Klubu ostávajú aj naďalej 

v platnosti a sú aj ďalej aplikovateľné. 

15.3. Ak by sa vyskytli prípady, ktoré nie sú uvedené v tomto poriadku, je potrebné jednať 

predovšetkým v záujme chovu beauceron, potom v záujme klubu a v zmysle Medzinárodného 

chovateľského poriadku FCI a Chovateľského a zápisného poriadku nadriadených orgánov. 

15.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Chovateľského poriadku sú jeho prílohy. 

15.5. Tento poriadok bol riadne schválený na členskej schôdzi dňa 19.06.2021 v Martine, platnosť 

nadobúda dňom schválenia. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že členskou schôdzou 

riadne schválený chovateľský poriadok v plnom rozsahu nahrádza doterajší chovateľský 

poriadok. 


