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Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava 
 
 

P O K Y NY 
PRE ZÁPIS PSOV DO POMOCNÉHO REGISTRA SPKP 

 
I. 

Vysvetlenie používaných pojmov 
 

Plemenná kniha -  je kniha, kartotéka alebo údajové médium, v ktorom sú zapísané 
čistokrvné jedince jednotlivých plemien psov s uvedením ich predkov. 
Plemenná kniha uznaná FCI – plemenná kniha vedená vrcholnou kynologickou 
organizáciou krajiny, ktorá je riadnym alebo asociovaným členom FCI prípadne zmluvným 
partnerom FCI. 
Plemenná kniha neuznaná FCI - plemenná kniha, vedená kynologickou organizáciou 
v krajine, ktorá nie je členskou krajinou FCI, resp. kynologickou organizáciou v členskej 
krajine FCI,  ktorá nie je členom vrcholovej kynologickej organizácie zastrešujúcej 
kynologické organizácie v danej krajine voči FCI.  
Pomocný register plemennej knihy – časť plemennej knihy, do ktorej sú zapisované 
jedince, ktoré nespĺňajú požiadavky na zápis do riadnej plemennej knihy. 
Slovenská plemenná knihy psov (SPKP) - plemenná kniha psov vedená Slovenskou 
kynologickou jednotou. 
Čiastková plemenná kniha SPKP –  časť plemennej knihy, vedená členskou organizáciou 
SKJ na základe poverenia SKJ o vedení plemennej knihy.  
Preukaz o pôvode psa – listina vydaná plemennou knihou, dokladujúca pôvod príslušného 
jedinca - psa. Zapisujú sa do nej základné údaje o príslušnom psovi, jeho majiteľovi a 
chovateľovi.  V preukaze o pôvode je uvedené číslo zápisu, meno psa,  nezameniteľné 
identifikačné údaje psa (číslo mikročipu, tetovanie, atď), minimálne tri generácie predkov aj 
so základnými údajmi o nich. Zároveň obsahuje miesto na zápis výsledkov výstav, skúšok, 
veterinárnych a iných úradných záznamov o psovi.   
Osvedčenie o pôvode – listina vydaná Slovenskou plemennou knihou psov pre jedince, 
zapísané do pomocného registra plemennej knihy, osvedčujúca identitu daného jedinca. Je 
vydávaná pre psov bez známeho pôvodu, pre psov (potomkov čistokrvných rodičov), ktorých 
exteriér nezodpovedá základnej plemennej charakteristike plemena alebo pre psov F1 
generácie povoleného kríženia medzi plemenami.  
Osvedčenie slúži ako doklad o ich evidencii v Pomocnom registri plemennej knihy 
a umožňuje ich využitie v pracovnej oblasti. Ich použitie v chove nie je dovolené. Nemôžu sa 
zúčastňovať výstav organizovaných pod záštitou FCI. Výnimku z daných pravidiel 
v odôvodnených prípadoch môže povoliť SKJ.  
Takýmto jedincom nie je dovolené vydávať exportné preukazy o pôvode.  
 

II. 
Zapisovanie psov do Pomocného registra SPKP 

 

1. Do Pomocného registra Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP) sa zapisujú: 
o  jedince uznaných plemien importované z nečlenských organizácií FCI 
o  Jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie 

čistokrvných predkov v zmysle požiadaviek FCI 
o  krížence z osvieženia krvi národných plemien  
o  jedince uznaných plemien FCI bez preukazu o pôvode 
o  jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI, zapísané do pomocného 

registra plemenných kníh uznaných FCI a to i vtedy, ak nemajú kompletné 3 
generácie pôvodu 

o  jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI, zapísané do plemenných kníh 
nečlenských krajín FCI alebo plemenných kníh nečlenských organizácii  
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o  jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI bez preukazu o pôvode 
 

III. 
Podmienky zápisu psa do Pomocného registra SPKP 

 
1. V prípade importu jedinca plemena uznaného FCI s preukazom o pôvode vydanom 
nečlenskou krajinou FCI, resp. nečlenskou organizáciou FCI, je možno jedinca zapísať do 
pomocného registra čiastkovej plemennej knihy organizácie zastrešujúcej dané plemeno.  
 Jedinec musí byť pred zápisom do plemennej knihy posúdený medzinárodným rozhodcom 
s aprobáciou pre dané plemeno. Daného jedinca posúdi rozhodca zo skupiny rozhodcov so 
zodpovedajúcou aprobáciou, ktorého určilo Predsedníctvo Zboru rozhodcov SKJ. Hodnotenie 
psa sa uskutoční pri medzinárodnej, národnej, celoštátnej výstave. Hodnotenie sa vykoná na 
základe písomnej žiadosti majiteľa a uhradení poplatku stanoveného prezídiom SKJ. Zápis 
o hodnotení jedinca sa vykonáva na predpísanom tlačive.   
Hodnotenie musí byť uskutočnené vo veku minimálne 14 mesiacov u malých plemien a 17 
mesiacov u stredných a veľkých plemien (podľa kohútikovej výšky), na formulároch 
vydaných SKJ minimálne s hodnotením „veľmi dobrá“. 
Vo vydanom Preukaze o pôvode sa uvádza meno psa, plemeno a dátum narodenia, 
nezameniteľné identifikačné údaje (číslo mikročipu, tetovanie), resp. sfarbenie a typ 
osrstenia s menami predkov bez ďalších údajov o nich. 
Títo jedinci môžu byť párení iba s jedincami s preukazom o pôvode vydanom plemennou 
knihou uznanou FCI, dokladujúcim min. 3 generácie predkov a do SPKP môžu byť zapísaní až 
keď budú mať v preukaze o pôvode kompletné 3 generácie  predkov zapísaných 
v plemenných knihách uznaných FCI.  
Vývoz jedincov spadajúcich pod tento bod do zahraničia je možný až po uplynutí troch rokov 
od dátumu zápisu do pomocného registra.   
 
2. Jedinci plemien uznaných FCI s neúplným preukazom o pôvode, zapísané v Pomocných 
registroch plemenných kníh členských krajín FCI, sú taktiež zapisovaní do Pomocného 
registra SPKP. Zapisujú sa s uvedením predkov v pôvodnom preukaze o pôvode. V prípade 
ich uchovnenia, môžu byť párené iba s jedincami s preukazom o pôvode dokladujúcom min. 
3 generácie predkov a do SPKP môžu byť zapísané až  s kompletnými 3 generáciami 
jedincov, zapísaných v plemenných knihách uznaných FCI. 
  
3. Krížencom čistokrvných plemien (v prípade plánovaného a povoleného osvieženia krvi 
našich národných plemien, resp. ich kríženia s cieľom získania nových línii), F1 generácie pri 
zápise vrhu do pomocného registra sa vydáva Osvedčenie o pôvode.  
U F2 generácie je vydanie preukazu o pôvode jedinca podmienené kontrolou vrhu 
a potvrdením, že šteňa nesie typické znaky plemena. Kontrola vrhu musí byť vykonaná 
určeným medzinárodným rozhodcom pre exteriér s aprobáciou pre dané plemeno. Šteňatám 
nezodpovedajúcim štandardu plemena, môže byť plemennou knihou vydané iba Osvedčenie 
o pôvode.  
 
4. V prípade jedinca bez preukazu o pôvode, plemena uznaného FCI, sa v zápise  uvádza 
meno psa, plemeno, dátum narodenia a nezameniteľné identifikačné údaje (číslo mikročipu, 
tetovanie), resp. sfarbenie a typ osrstenia. Týmto jedincom sa vydáva Osvedčenie o pôvode. 
Zápis takéhoto jedinca je však podmienený súhlasom príslušného chovateľského klubu. 
Jedinec musí byť pred zápisom do plemennej knihy posúdený dvomi medzinárodnými 
rozhodcami s aprobáciou pre dané plemeno, určenými Predsedníctvom Zboru rozhodcov SKJ. 
Hodnotenie psa sa uskutoční pri medzinárodnej, národnej alebo celoštátnej výstave. 
Hodnotenie sa vykoná na základe písomnej žiadosti majiteľa a uhradení poplatku 
stanoveného prezídiom SKJ. Zápis o hodnotení jedinca sa vykonáva na predpísanom tlačive.   
Hodnotenie musí byť uskutočnené vo veku minimálne 14 mesiacov u malých plemien a 17 
mesiacov u stredných a veľkých plemien (podľa kohútikovej výšky) na formulároch vydaných 
SKJ minimálne s hodnotením „veľmi dobrá“. 
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Takýto jedinec nemôže byť vyvezený do zahraničia, resp. nemôže mu byť vystavený 
exportný doklad. 
 
5. Jedinci plemien neuznaných FCI.  
 
Ak má občan Slovenskej republiky záujem zaregistrovať do Pomocného registra plemennej 
knihy SKJ jedinca neuznaného plemena FCI, ktoré je uznané ako národné plemeno 
v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, 
musí požiadať o súhlas so zaregistrovaním takéhoto plemena na Slovensku Prezídium SKJ. 
K žiadosti musí doložiť: 

- Potvrdenie Národnej členskej organizácie FCI, že plemeno uznala za svoje národné 
plemeno a prevzala nad jeho chovom a vývojom patronát.  

- Štandard plemena potvrdený národnou členskou organizáciou FCI, ktorá toto 
plemeno uznala za svoje Národné plemeno. 

 
Jedince neuznaných plemien FCI, ktoré nie sú uznané ako národné plemená v niektorej 
z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI, nemôžu byť 
zapísané do Pomocného registra plemennej knihy SKJ. 
 
 A/ jedince neuznaných plemien FCI, ktoré sú uznané ako národné plemená 
v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI a sú 
zapísané do pomocného registra plemenných kníh členských krajín FCI, sa zapisujú do 
pomocného registra SPKP s uvedením všetkých údajov uvedených v pôvodnom preukaze 
o pôvode, vrátane ich predkov.   

B/ jedince neuznaných plemien FCI, ktoré sú uznané ako národné plemená 
v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI a sú 
s preukazom o pôvode vydanom nečlenskou krajinou FCI, resp. nečlenskou organizáciou FCI, 
je možné zapísať do pomocného registra čiastkovej plemennej knihy SPKP. V zápise sa 
uvádza meno psa, plemeno a dátum narodenia, nezameniteľné identifikačné údaje (číslo 
mikročipu, tetovanie), resp. sfarbenie a typ osrstenia s menami predkov bez ďalších údajov 
o nich. 
 Jedinec musí byť pred zápisom do pomocného registra posúdený medzinárodným 
rozhodcom pre exteriér s aprobáciou pre príslušné plemeno. Daného jedinca posúdi 
rozhodca, ktorého určilo Predsedníctvo Zboru rozhodcov SKJ. Hodnotenie psa sa uskutoční 
pri medzinárodnej, národnej alebo celoštátnej výstave. Hodnotenie sa vykoná na základe 
písomnej žiadosti majiteľa a uhradení poplatku stanoveného prezídiom SKJ. Zápis 
o hodnotení jedinca sa vykonáva na predpísanom tlačive.   
Hodnotenie musí byť uskutočnené vo veku minimálne 14 mesiacov u malých plemien a 17 
mesiacov u stredných a veľkých plemien (podľa kohútikovej výšky), na formulároch 
vydaných SKJ minimálne s hodnotením „veľmi dobrá“. 
Vývoz jedincov spadajúcich pod tento bod do zahraničia je možný až po uplynutí troch rokov 
od dátumu zápisu do pomocného registra. 

C/ Jedince neuznaných plemien FCI, ktoré sú uznané ako národné plemená 
v niektorej z členských krajín a členských organizácií FCI, resp. zmluvných partnerov FCI a sú 
bez preukazov o pôvode sa zapisujú do pomocného registra SPKP. Zápis je podmienený 
súhlasom príslušného chovateľského klubu. Takýmto jedincom sa vydáva iba Osvedčenie o 
pôvode. Jedinec musí byť pred zápisom do plemennej knihy posúdený dvomi 
medzinárodnými rozhodcami  s aprobáciou pre dané plemeno určenými Predsedníctvom 
Zboru rozhodcov SKJ. Hodnotenie psa sa uskutoční pri medzinárodnej, národnej alebo 
celoštátnej výstave. Hodnotenie musí byť uskutočnené vo veku minimálne 14 mesiacov 
u malých plemien a 17 mesiacov u stredných a veľkých plemien (podľa kohútikovej výšky), 
na formulároch vydaných SKJ minimálne s hodnotením „veľmi dobrá“.  
Hodnotenie sa vykoná na základe písomnej žiadosti majiteľa a uhradení poplatku 
stanoveného prezídiom SKJ. Zápis o hodnotení jedinca sa vykonáva na predpísanom tlačive.   
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Jedinec sa zapisuje do pomocného registra plemennej knihy bez predkov. V zápise sa uvádza 
iba meno psa, plemeno a dátum narodenia, nezameniteľné identifikačné údaje (číslo 
mikročipu, tetovanie), resp. sfarbenie a typ osrstenia.  
Takýto jedinec nemôže byť vyvezený do zahraničia, resp. nemôže mu byť vystavený 
exportný doklad. 
 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
V prípade sporu medzi majiteľom dovezeného jedinca a predmetným chovateľským klubom, 
môže sa majiteľ odvolať na príslušnú členskú organizáciu SKJ spravujúcu čiastkovú 
plemennú knihu, so žiadosťou o konečné rozhodnutie.   
 
Schválené prezídiom SKJ dňa 20.4.2017. 
Pokyny nadobúdajú platnosť od 1.5.2017. 
 
Zmeny sú vyznačené podčiarknutým písmom. 


