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CHOVATEĽSKÝ A ZÁPISNÝ PORIADOK. 

ČLÁNOK I. ÚVODNÉ USTANOVENIA .  

1 Chovateľský poriadok slúži na riadenie a usmerňovanie chovu plemena bullmastiff z členských 

štátov FCI a plemenných kníh uznávaných FCI (ďalej len s preukazom o pôvode) chovateľov 

pôsobiacich v rámci  Bullmastiff klubu SK, občianske združenie ( ďalej len „ klub „ ) . Jeho pôsobnosť 

je obmedzená na územie Slovenskej republiky .  Jeho úlohou je udržať chov plemena v zásadách 

stanovených štandardom a podporovať ho tak, aby sa chované jedince plemena pokiaľ možno čo 

najviac priblížili ideálnej predstave v exteriéri a v povahe. Z tejto úlohy vzniká pre každého chovateľa, 

bez ohľadu na to či vlastní psa alebo suku, povinnosť riadiť chov výlučne s cieľom dosiahnutia ideálu.   

2 Ustanovenia chovateľského a zápisného poriadku platia pre všetkých majiteľov , chovateľov a 

držiteľov psov plemena bullmastif s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá 

chovom psov uvedeného plemena a chce využívať chovateľský servis klubu .   

3 Na základe tohto chovateľského poriadku nesie plnú zodpovednosť za výsledky  dosiahnuté v 

individuálnom chove chovateľ, ktorému patrí chovateľská stanica v ktorej sa šteňatá narodili.   

4 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a bude bez ďalšieho 

považovaná za porušenie chovateľského a zápisného poriadku.    

5 Chovateľ je povinný predávať šteňatá , vo vlastnom mene , tak aby bola jednoznačne možná 

identifikácia chovateľskej stanice ich pôvodu a ich genetická línia šteniat . Komisionálny predaj 

šteniat prostredníctvom výkupov  a tretích osôb je zakázaný a bude bez ďalšieho považovaný za 

porušenie chovateľského a zápisného poriadku.   

ČLÁNOK II. PLEMENO CHOVATEĽ, MAJITEĽ a DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA .   

1 Plemeno :  tvoria psi a sučky s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala niektorá z plemenných 

kníh členských a pridružených organizácií FCI .   

2 Právne vzťahy :  vyplývajúce z vlastníctva, alebo držby psa alebo suky sa riadia ustanoveniami 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky a pravidlami FCI .   

3 Chovateľ : je osoba, ktorá v dobe párenia a vrhu chovnej suky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a 

má zo strany FCI chránený názov chovateľskej stanice.   

4 V prípade spoluvlastníctva chovnej suky sú spoluvlastníci povinný pre účely právnych úkonov vo 

vzťahu k chovateľským veciam splnomocniť spomedzi seba iba jednu osobu a to na základe písomnej 

plnej moci , datovanej  a podpísanej , ktorou sa poverený spoluvlastník preukáže pri úkonoch pred 

príslušnými kynologickými orgánmi .   

5 Majiteľ : Chovného psa alebo suky je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa alebo suku 

registrovaného v plemennej knihe ako chovného / chovnú .    
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6 Držiteľ :  Chovného psa alebo suky je buď majiteľ alebo ten, kto je ich majiteľom splnomocnený 

používať tohto k páreniu . Chovateľ a majiteľ chovného psa/ suky  nemusia byť členmi klubu , avšak 

klub im na základe ich žiadosti zabezpečuje chovateľský servis za podmienky dodržiavania tohto 

chovateľského poriadku a predpisov Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej 

federácie – FCI.   

7 Každá zmena vo vlastníctve, alebo držbe chovného jedinca prípadne jeho úhyn musí byť oznámená 

písomne klubu , ( poradcovi chovu ) a plemennej knihe do : 14 dní . Zmenu vlastníka alebo držiteľa 

hlási plemennej knihe nový majiteľ alebo držiteľ spolu s vyjadrením pôvodného majiteľa .   

8 Ak prešla gravidná suka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky záväzky, 

predchádzajúceho majiteľa , ak nebolo písomne dohodnuté inak.       

9 Ak zomrel majiteľ gravidnej suky rozhodne dedič, či bude vrh zapísaný ešte na chovateľskú stanicu 

zomretého, alebo na chovateľskú stanicu dediča.  ČLÁNOK III. PORADCA CHOVU.   

1 Poradca chovu je volený predstavenstvom klubu z radov skúsených a odborne zdatných členov 

klubu , ktorý je po odbornej a aj po morálnej stránke zárukou správneho riadenia a usmerňovania 

chovu. Pomáha s chovom po odbornej a spravidla je aj členom bonitačnej komisie .   

2 Poradca chovu je povinný do 5. dní písomne nahlásiť predstavenstvu klubu zistenie všetkých 

priestupkov a nedostatkov, ktorých sa dopustil chovateľ voči chovateľskému poriadku a tých , ktoré 

zistil pri kontrole vrhu.   

3 Poradca chovu vedie dokumentáciu o chovu , ktorá je majetkom klubu a zabezpečuje jej 

transparentnosť a archiváciu .   

ČLÁNOK IV. IDENTIFIKÁCIA ŠTENIAT - ČIPOVANIE   

1 Čipovanie šteniat ako najtransparentnejšia forma identifikácie  je povinné a vykonáva ho 

veterinárny lekár, ktorý je na to oprávnený v zmysle platných právnych predpisov . Veterinárneho 

lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá chovateľ podľa vlastnej 

úvahy.   

2 Veterinárny lekár zodpovedá za odborné čipovanie psov.   

3 Postup pri čipovaní šteniat je nasledovný : a/ Chovateľ požiada oprávneného veterinárneho lekára 

o čipovanie šteniat,  a to pred zaslaním prihlášky k zápisu šteniat na plemennú knihu. b/ Veterinárny 

lekár po čipovaní šteniat nalepí do prihlášky k zápisu čiarové kódy k ich menám. c/ Chovateľ následne 

zasiela prihlášku k zápisu šteniat na Plemennú knihu a to maximálne do veku ich 8 týždňov.   

4 Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa a v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej 

republiky .   
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ČLÁNOK V. CHOV A BONITÁCIA .   

1. Chovom :  sa rozumie cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa môžu použiť len jedince spĺňajúce 

podmienky chovnosti v rámci klubu a v prípade zahraničného krytia chovateľského klubu príslušnej 

krajiny. Chovné jedince musia byť bezpodmienečne v dobrom zdravotnom stave.   

2. Bonitácia :  je proces po splnení ktorého je možné v preukaze pôvodu zvieraťa vyznačiť jeho 

chovnosť a využiteľnosť pri plemenitbe.    

3. Bonitovaný môžu byť len čistokrvní jedinci po dovŕšení vekovej hranice:  12 mesiacov.   

4. Minimálny vek pre chovné využitie jedincov pri kontrolovanom i výberovom chove je : 15 mesiacov 

veku po splnení všetkých požadovaných podmienok chovnosti.   

5. Chovnosť suky končí v deň dovŕšenia 8. roku jej života .  Chovnosť psa je doživotná              

6. Podľa tohto poriadku rozoznávame nasledujúce druhy chovu :   

A:  Kontrolovaný chov : Chovní jedinci  do kontrolovaného chovu musia splniť tieto podmienky :   

a/ Minimálny vek na použitie jedincov v chove vek: suky 15 mesiacovPsy 15 mesiacov 

 b/ Čistokrvnosť osvedčená preukazom pôvodu vydaným niektorou plemennou knihou FCI.  

c/ Úspešné absolvovanie bonitácie  

 d/ Absolvovanie jednej výstavy usporiadanej Bullmastiff klubom SK , občianske združenie,Suky musia 

mať minimálne známku – veľmi dobrá. Psy – musia mať  známku výborný. Akceptujú sa výsledky z 

tried: mladých, stredná, otvorená a šampiónov.  

e/ Importovaní jedinci musia mať preregistráciu na SKJ.   

7. Zaradenie do chovu potvrdzuje plemenná kniha v Preukaze pôvodu zvieraťa . Záznam sa vykoná až 

po splnení všetkých podmienok, a to na žiadosť chovateľa u psa a pri zápise prvých šteniat u suky.   

8. V osobitných mimoriadnych a odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo klubu v prípade 

kontrolovaného chovu udeliť výnimku , alebo podmienečne zbonitovať zviera s tým, že uloží jeho 

majiteľovi povinnosť v primeranej lehote splniť chýbajúcu podmienku chovnosti .      

B :  Výberový chov : Chovní jedinci do výberového chovu musia splniť tieto podmienky:   

 

b/  Čistokrvnosť osvedčená preukazom pôvodu vydaným niektorou plemennou knihou FCI. c/  

Úspešné absolvovanie bonitácie  d/ Absolvovanie výstavy usporiadanej Bullmastiff klubom SK , 

občianske združenie. Suky musia mať  známku – výborná. Psy – musia mať  známku výborný. 

Akceptujú sa výsledky z tried: mladých, stredná, otvorená a šampiónov.   
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e/ Udelený titul Slovenský šampión krásy  dospelých  alebo interšampión. f/ Absolvovanie Rtg DBK s 

maximálnym stupňom 1/1.   

9. V prípade, že by spojenie chovných jedincov, ktoré navrhuje chovateľ mohlo vážne ohroziť chov a 

jeho ciele, je povinnosťou poradcu chovu na túto skutočnosť dôrazne chovateľa upozorniť.   

10. V chove je zakázané použiť jedinca, ktorý bol v  klube vyradený z chovu aj v tom prípade, ak je 

tento jedinec uchovnený v inej krajine. 11. Pri výberovom chove nie je možné udeliť výnimku , alebo 

podmienečne zbonitovať zviera .           

ČLÁNOK VI. CHOVNÍ JEDINCI .   

1. Chovný pes a chovná suka sú jedinci, ktorí splnili podmienky chovnej spôsobilosti, stanovené 

klubom .   

2. Podmienky pre zaradenie psa alebo suky do chovu sú :   

a) Čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode vydaným plemennou knihou uznávanou FCI s číslom 

zápisu SPKP. b) Úspešné absolvovanie bonitácie od veku 12. mesiacov psa i suky  c) Jedince 

uchovnené v inej krajine s číslom zápisu SPKP musia takisto úspešne absolvovať bonitáciu.   

3. Z chovu sa vylučujú sučky v deň dovŕšenia 8. roku veku . Chovateľ môže v osobitných 

odôvodnených prípadoch požiadať predstavenstvo klubu o predĺženie chovnosti , maximálne však o 1 

rok.   

4. Do chovu nemôžu byť zaradení psi a suky, na ktorých bol prevedený zákrok k odstráneniu alebo 

zakrytiu niektorej anatomickej alebo exteriérovej vady. 5. K plemenitbe možno použiť iba jedincov s 

preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre chov stanovené chovateľskými poriadkami 

jednotlivých klubov členských krajín FCI.   

6. Pri zahraničnom krytí nesie plne zodpovednosť za to, že je na krytie využitý krycí pes, ktorý spĺňa 

podmienky chovnosti v krajine kde je zapísaný do plemennej knihy FCI, výlučne majiteľ chovnej 

sučky.   

ČLÁNOK VII. PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE .    

1 Pripúšťacie povolenie:  je základným chovateľským dokladom, ktorý vystavuje poradca chovu. O 

pripúšťacie povolenie musí majiteľ chovnej suky požiadať doporučeným listom poradcu chovu, 

najmenej jeden mesiac pred očakávaným háraním suky. K žiadosti uvedie všetky dôležité údaje 

týkajúce sa chovnej suky a navrhovaného chovného psa najmä : Meno ,  dátum narodenia , číslo 

zápisu a adresa majiteľa poprípade držiteľa chovného psa a chovnej suky vrátane PSČ .    

2 K žiadosti sú potrebné fotokópie preukazov o pôvode chovnej suky a chovného psa  (plemenníka) . 
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4 Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, že obidvaja chovní jedinci patria jednému 

majiteľovi.   

5 Ak nedošlo k povolenému krytiu, majiteľ je povinný vrátiť pripúšťacie povolenie poradcovi chovu, 

ktorý ho vystavil, najneskôr do 14 dní po skončení hárania suky.   

6 Bez pripúšťacieho povolenia vystaveného poradcom chovu sa párenie nemôže uskutočniť.   

7 Poradca chovu je povinný pred vystavením pripúšťacieho povolenia skontrolovať záznamy o splnení 

podmienok chovnosti v kópii preukazov pôvodu chovných jedincov. Platí to rovnako ako u chovných 

súk, tak i u chovných psov.   

8 Majiteľ chovnej suky alebo chovného psa je povinný na vyžiadanie poradcu chovu predložiť originál 

preukazu o pôvode chovného jedinca ku kontrole splnenia podmienok pred vystavením 

pripúšťacieho povolenia.   

9 Pri žiadosti o vystavenie pripúšťacieho povolenia so zahraničnými plemenníkmi sa postupuje 

rovnako ako pri vystavovaní pripúšťacieho povolenia pre krytie s našimi plemenníkmi.   

10 Pri nesplnení niektorej z podmienok chovnosti požadovaných v tomto chovateľskom poriadku pre 

kontrolovaný, alebo výberový chov nemôže byť pripúšťacie povolenie vystavené.      

ČLÁNOK VIII.  KRYTIE .   

1 Ku krytiu môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí vyhovujú ustanoveniu 

podmienka stanoveným v tomto Chovateľskom poriadku a na základe platného pripúšťacieho 

povolenia.   

2 Krytie jednej chovnej suky dvoma psami v priebehu jedného hárania je neprípustné. Šteniatka z 

tohto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy a voči chovateľovi bude zahájené disciplinárne 

konanie.   

3 Krytie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Musí však byť prevedené odborným 

veterinárnym lekárom, ktorý o tom prevedie záznam do pripúšťacieho povolenia. Inseminácia však 

môže byť vykonaná len chovnej suke, ktorá už mala vrh po prirodzenom krytí.   

4 Počet krytí u chovných psov nie je v priebehu roka obmedzený.  Krytie zahraničnými plemenníkmi, 

ktorí sú v príslušnom štáte zaradení do chovu prebieha rovnako, ako krytie našimi plemenníkmi. 

Pokiaľ sú s niektorými štátmi uzatvorené dohody o krytí, musia byť dodržiavané.   
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5 V záujme prevencie sporov medzi chovateľmi sa pred krytím odporúča uzavrieť písomnú dohodu o 

spôsobe úhrady za krytie . Pokiaľ tak majiteľ psa a sučky neurobia , klub nie je oprávnený riešiť žiadne 

spory v súvislosti s krytím.     

ČLÁNOK IX. VRH .   

1 Chovná sučka môže mať maximálne tri vrhy v priebehu dvoch kalendárnych rokov ( kalendárny rok 

sa myslí od 1.1. do 31.12.) ale po dvoch vrhoch po sebe je chovateľ povinný jedno háranie sučku 

nepripustiť.   

2 Chovateľ je povinný do : 5 dní po pôrode suky túto skutočnosť nahlásiť    

a/ poradcovi chovu, ktorý bude prevádzať kontrolu vrhu a dodržanie ustanovení chovateľského 

poriadku. b/ majiteľovi chovného psa s uvedením počtu narodených šteniat a ich pohlavím.   

3 Ak nezostala chovná suka kotná, je povinný chovateľ oznámiť túto skutočnosť majiteľovi chovného 

psa a poradcovi chovu najneskôr do : 14. dní od dátumu predpokladaného vrhu.   

4 Chovateľ je povinný požiadať a umožniť minimálne jednu kontrola vrhu do veku 6. týždňov šteniat.   

5 Keď poradca chovu nemôže z vážnych dôvodov vykonať kontrolu vrhu, písomne je povinný 

splnomocniť kompetentnú osobu ( spravidla člena výboru klubu ) , ktorá kontrolu vrhu vykoná.   

6 Po kontrole vrhu spíše poradca chovu záznam o kontrole vrhu . Ak poradca chovu zistí vo vývoji 

šteniat, vo výžive, alebo chovnom prostredí závažné nedostatky, nahlási to do 5 dní výboru Klubu, 

plemennej knihe a predstavenstvo Klubu môže začať voči chovateľovi disciplinárne konanie.   

7 Chovateľ je povinný si nechať zaregistrovať vrh najneskôr do veku 8. týždňov šteniat. Vrh sa musí 

zaregistrovať naraz celý, dodatočné hlásenie šteniat je neprípustné.   

8 Plemenná kniha zapíše vrh a vystaví preukazy pôvodu šteniat a odošle na adresu chovateľa.   

9 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, poplatky za čipovanie a úkony plemennej knihy hradí 

chovateľ.   

10 Chovateľ je povinný starať sa o suku v čase jej kotnosti a dojčenia, ako aj o celý vrh šteniat tak, aby 

bol zaistený ich správny vývoj a zdravie .   

11 V čase predaja a odovzdania šteniat majiteľom musia byť šteňatá minimálne vo veku 7 týždňov, 

musia byť schopné samostatne prijímať potravu a musia byť aspoň raz zaočkované. Ak niektoré šteňa 

nezodpovedá týmto požiadavkám, nemôže chovateľ takéto šteniatko odovzdať novému majiteľovi.   

12 Súčasťou ceny šteniatka je jeho preukaz o pôvode, ktorý plemennej knihe hradí chovateľ a ktorý je 

chovateľ povinný bezplatne odovzdať novému majiteľovi šteniatka.    
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ČLÁNOK X.  POPLATKY ZA CHOVATEĽSKÝ SERVIS .   

1 Poplatky za úkony chovateľského servisu súvisiaceho s čistokrvným chovom plemena bullmastiff sú 

nasledovné :    

a)   kontrola vrhu pri kontrolovanom chove :  100€ b) )  kontrola vrhu pri výberovom chove :  50€ c)  

bonitácia – za každého psa / sučku :   50€   

2 Členovia klubu majú  nárok na :  50% zľavu z poplatkov .    

3 Poplatky sú príjmom klubu a budú použité na zabezpečenie jeho činnosti a aktivít.   O zmene , 

zvýšení , alebo znížení poplatkov môže rozhodnúť predstavenstvo s platnosťou od 01.01. 

nasledujúceho kalendárneho roku.  

ČLÁNOK XI . ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA .    

1 Všetky ostatné tu osobitne neupravené otázky sa spravujú :  a/ Platnými právnymi predpismi  , 

Chovateľským a zápisným poriadkom SKJ a   b/ Medzinárodným chovateľským poriadkom FCI.   

2 Chovateľský poriadok BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie bolo prijatý rozhodnutím 

valného zhromaždenia občianskeho združenia konaného dňa : 30.06.2015 

 

V Kosoríne dňa : 30.06.2015   

 

 

Za správnosť :     

Karol ŠIPKOVSKÝ 
člen predstavenstva 

BULLMASTIFF KLUB SK, občianske združenie 

Ing. Jana PÁLKOVÁ 
Člen predstavenstva 

BULLMASTIFF KLUB SK, občianske združenie 
 

Martin ŠIPKOVSKÝ 

predseda predstavenstva 

BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie 


