
DOBERMANN  KLUB  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 

Chovateľský poriadok 

ČLÁNOK 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1. Úvodné ustanovenie slúži pre riadenie a usmerňovanie plemena dobermann v celej Slovenskej 

republike. 

1.2. Chovateľský poriadok vytvára predpoklady chovu dobermannov s preukazom o pôvode.   

1.3. Ustanovenie chovateľského poriadku platí pre všetkých majiteľov a držiteľov psov plemena 

dobermann s preukazom o pôvode a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom týchto 

psov.  

1.4. Každý chovateľ dobermanna je povinný oboznámiť sa s chovateľským poriadkom.  

1.5.  Chovateľ a majiteľ chovného psa a sučky (ďalej len „pes“) nie je povinný byť členom 

Dobermann klubu SR. 

ČLÁNOK  2 

DOBERMANN – všeobecné pojmy 

2.1. Plemeno dobermann v zmysle tohto poriadku tvoria psy a sučky s platným preukazom o 

pôvode, vydaným plemennou knihou uznávanou medzinárodnou kynologickou organizáciou 

FCI. 
 

ČLÁNOK  3 

CHOVATEĽ, MAJITEĽ, DRŽITEĽ CHOVNÉHO JEDINCA 

3.1. Právne vzťahy vyplývajúce z vlastníctva, alebo držby psa sa riadia ustanoveniami občianskeho 

zákonníka, prípadne iných všeobecných právnych predpisov. 

3.2. Chovateľom v zmysle tohto poriadku je osoba, alebo organizácia ktorá v dobe párenia a vrhu 

chovnej sučky je jej vlastníkom, alebo držiteľom a má Medzinárodnou kynologickou 

federáciou (FCI ) chránený názov chovateľskej stanice. 

3.3.    V prípade spoluvlastníctva je nutné, aby bol ostatnými splnomocnený len jeden k jednaniu s 

príslušnými orgánmi ohľadom chovateľských záležitostí. 

3.4.     Majiteľom chovného psa je osoba, alebo organizácia majúca vo vlastníctve psa registrovaného 

v plemennej knihe ako psa chovného. Držiteľom chovného psa je buď majiteľ alebo ten, kto je 

majiteľom chovného psa splnomocnený používať tohto k páreniu sučiek. 

3.5.   Každá zmena vo vlastníctve, alebo držbe chovného jedinca prípadne jeho úhyn musí byť 

oznámená písomne poradcovi chovu do 14 dní. Zmenu vlastníka alebo držiteľa hlási 

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

3.6. Ak prešla kotná sučka do vlastníctva inej osoby, prechádzajú na túto osobu všetky záväzky, ak 

nebolo písomne dohodnuté inak. 

3.7.    Ak zomrel majiteľ kotnej sučky rozhodne dedič, či bude vrh zapísaný ešte na chovateľskú 

stanicu zomretého, alebo na chovateľskú stanicu dediča. 

3.8.   Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s chovateľskou etikou a bude 

považovaná za porušenie tohto poriadku s následným zastavením využívania jedincov 

v chove. Dobermann klub SR rozhodne o sankciách vyvodených voči chovateľovi. 

 



ČLÁNOK  4 

PORADCOVIA  CHOVU  

4.1. Pre plemeno dobermann je volený poradca chovu , ktorý je po odbornej aj morálnej stránke 

zárukou správneho riadenia a usmerňovanie chovu. Poradca chovu usmerňuje a vyhodnocuje 

chov. Na základe vyhodnotenia chovu z výsledkov výstav a testov povahy, navrhuje smer, 

ktorým sa má chov riadiť. Spracúva a archivuje všetku chovateľskú agendu – prihlášky 

k zápisu šteniat, vrátane kópií PP, karty chovných jedincov,  karty testov povahy. Vystavuje 

a archivuje pripúšťacie povolenia. Po zhodnotení odchovov podáva návrhy na vyradenie 

chovných jedincov. 

4.2.   Kontrolóri vrhov sú vybraní prostredníctvom DKSR z radov skúsených, odborne zdatných 

a morálne zodpovedných členov DK SR.. 

4.3. Počet kontrolórov vrhov nie je presne stanovený, ich počet bude určený podľa počtu chovných 

sučiek v oblasti. 

4.4. Kontrolór vrhu vykonáva kontroly vrhov, upozorňuje na nedostatky, vady a prednosti 

jednotlivých vrhov a zasiela poradcovi chovu vyplnený záznam o kvalite vrhu. Kontrolór 

zisťuje na kontrole výživný a zdravotný stav matky a šteniat,  zhryz a počet mliečnych 

rezákov, zostúpenie semenníkov u psov a počet bradaviek u súk, podmienky v ktorých sú 

šteňatá odchovávané. Zároveň poskytuje praktické rady zvlášť začínajúcim chovateľom.  

4.5. Celá dokumentácia týkajúca sa chovu psov je majetkom Dobermann klubu SR. 

ČLÁNOK  5 

TETOVANIE – ČIPOVANIE 

5.1. Čipovanie šteniat vykonáva veterinárny lekár.  

5.2.  Čipovanie sa vykonáva na náklady chovateľa. 

5.3. Prihlášku k zápisu šteniat zasiela chovateľ doporučene vo veku 5-6 týždňov šteniat na adresu 

plemennej knihy  ÚKK až po potvrdení kontroly vrhu  poradcom chovu a začipovaním. 

5.4. Čipovanie sa vykonáva v 5-6 týždni veku šteniat. 

 ČLÁNOK  6 

CHOV 

6.1. Chovom podľa tohto poriadku rozumieme cieľavedomú plemenitbu dobermannov. Chov je 

riadený a usmerňovaný Dobermann klubom SR prostredníctvom  poradcu chovu. 

6.2. K plemenitbe možno použiť iba jedincov s preukazom o pôvode, ktorí spĺňajú podmienky pre 

chov stanovené týmto poriadkom. K páreniu sučky môže chovateľ použiť výlučne jedného zo 

psov, ktorí sú uvedení v pripúšťacom povolení. 

6.3. Podľa tohto poriadku sú dané nasledujúce podmienky pre zaradenie do chovu:  

- pre zaradenie do chovu je nutné, aby pes aj sučka absolvovali výstavu na Slovensku so 

zadávaním titulu CAC,. s hodnotením výborný alebo veľmi dobrý („dobrý“ sa 

nepripúšťa do chovu) len v triede strednej, otvorenej, pracovnej, alebo šampiónov, 

- RTG bedrových kĺbov (ďalej len „RTG DBK“) s maximálnym stupňom B   

vyhodnotených po 12 mesiaci veku psa u veterinára uvedeného v zozname SÚCHNO 

- splnené kritéria Testu povahy v type povahy A, B, C  alebo úspešné absolvovanie 

všestrannej skúšky z výkonu I. stupňa (IPO 1, SVV 1) zloženej na Slovensku. 

             Psy a sučky, ktoré úspešne absolvovali nemeckú skúšku vhodnosti do chovu ZTP sú  

             zaradení do chovu bez povinnosti absolvovať test povahy, výstavu  alebo všestrannú             

             skúšku z výkonu I. stupňa. 

                                                                

 



ČLÁNOK 7 

CHOVNÍ  JEDINCI 

7.1. Chovný pes a chovná sučka sú jedinci, ktorí splnili podmienky zaradenia do chovu. 

7.2. Podmienky pre zaradenie psa a sučky do chovu: 

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode, vydaným plemennou knihou uznávanou FCI 

b) dosiahnutie vekovej hranice 16 mesiacov 

c) Úspešné absolvovanie Testu povahy, alebo všestrannej skúšky z výkonu I. stupňa (IPO 1, 

SVV 1 ), zloženú na Slovensku, alebo úspešné zloženie nemeckej bonitácie - ZTP 

d) získanie výstavného ocenenia na Slovensku v triede strednej, otvorenej, pracovnej, alebo 

šampiónov na výstave so zadávaním titulu CAC, s hodnotením výborný, alebo veľmi dobrý 

e) vyhodnotenie RTG DBK s maximálnym stupňom B  

7.3.   Všetky potrebné dokumenty oprávňujúce jedinca na zaradenie do chovu, majiteľ psa zašle 

poradcovi chovu. Poradca chovu po potvrdení chovnosti zasiela dokumenty majiteľovi. 

Zaradenie do chovu potvrdzuje plemenná kniha v preukaze o pôvode psa. Záznam sa 

vykonáva až po splnení všetkých podmienok na žiadosť majiteľa u psa, u sučky pri zápise 

šteniat prvého vrhu. 

7.4. Z chovu sa vylučujú, alebo sa pozastavuje chovnosť: 

a) psy alebo sučky v odchovoch ktorých sa často a preukázateľne vyskytujú hrubé exteriérové, 

povahové, alebo iné dedičné vady. Návrh na vylúčenie psa alebo sučky, prípadne 

pozastavenie ich chovnosti predkladá výboru DK SR poradca chovu. Svoje rozhodnutie 

písomne oznamuje plemennej knihe a majiteľovi. V prípade, že majiteľ nesúhlasí 

s rozhodnutím, má možnosť odvolať sa priamo členskej schôdzi DK SR, ktorá je najvyšším 

orgánom DKSR 

b) sučky staršie ako 8 rokov  

7.5. Do chovu sa nesmú zaradiť psy a sučky, na ktorých bol vykonaný zákrok k odstráneniu alebo 

zakrytiu niektorých anatomických, alebo exteriérových vád vyraďujúcich jedinca z chovu. 

ČLÁNOK  8 

PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE 

8.1. Pripúšťacie povolenie je základným chovateľským dokladom, ktorý vyhotovuje PCH.  

O pripúšťacie povolenie musí chovateľ požiadať najmenej jeden mesiac pred 

očakávanou rujou sučky. K žiadosti uvedie všetky dôležité údaje týkajúce sa sučky 

a navrhovaného psa. 

8.2.   Pripúšťacie povolenie je na tlačive Prihlášky k zápisu šteniat a je platné iba s podpisom PCH, 

ktorý ho zasiela chovateľovi do 14 dní od obdržania žiadosti. Chovateľ si ponechá obidve 

tlačivá u seba až do narodenia šteniat. Na plemennú knihu ÚKK ich odosiela vyplnené 

a potvrdené poradcom chovu, alebo kontrolórom vrhu vo veku šteniat 5 až 6 týždňov. 

8.3. Chovateľ je povinný nahlásiť do 7 dní PCH chovného psa, s ktorým páril suku. Ak 

nezostala suka kotná, chovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť majiteľovi chovného psa a 

PCH najneskôr do 14 dní od dátumu predpokladaného vrhu. 

8.4.  Pripúšťacie povolenie musí byť vyplnené aj v prípade, keď obaja chovní jedinci patria 

jednému majiteľovi. 

8.5. Ak nedošlo k povolenému páreniu, je majiteľ povinný vrátiť pripúšťacie povolenie PCH 

najneskôr do 14 dní po skončení ruje sučky. 

 

 

 



 ČLÁNOK  9 

PÁRENIE 

9.1. K páreniu v zmysle tohto poriadku môže prísť len medzi jedincami rovnakého plemena, ktorí 

vyhovujú ustanoveniu článku 7 tohto poriadku. 

9.2.   Párenie jednej suky dvoma psami v priebehu jedného cyklu ruje je zakázané a šteňatá z 

takéhoto spojenia nebudú zapísané do plemennej knihy. 

9.3.  Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. 

9.4. Ak majiteľ suky požaduje opakované párenie v priebehu jedného cyklu ruje sučky, je majiteľ 

chovného psa povinný jedno opakované spojenie umožniť. 

9.5.  Počet párení u chovných psov nie je obmedzený. 

9.6. Po dvoch vrhoch chovnej suky tesne po sebe nadväzujúcich, musí byť jedno párenie 

vynechané. 

9.7. Úhrada za párenie má byť dojednaná písomne. Dohoda o výške poplatku za párenie je výlučne 

v právomoci chovateľa a majiteľa chovného psa.  

9.8.  Ak je ako úhrada za párenie poskytované šteňa, náleží prvá voľba chovateľovi, druhá 

majiteľovi chovného psa. 

9.9.   Párenie zahraničnými plemenníkmi, ktorí sú v príslušnom štáte zaradení do chovu odporúča 

PCH rovnako, ako pri doporučení párenia u nás. 

9.10. Pri žiadostiach o vystavenie Pripúšťacieho povolenia pre párenie so zahraničnými 

plemenníkmi sa postupuje rovnako, ako pre vystavenie pripúšťacieho povolenia u nás s tým, 

že majiteľ chovnej sučky dodá súčasne so žiadosťou všetky potrebné doklady o psovi 

(fotokópiu preukazu o pôvode psa, alebo jeho opis overený plemennou knihou, ktorá zaradila 

psa do chovu, fotokópiu záznamu o skúškach, tituloch a pod.) najneskôr do doby zaslania 

prihlášky k zápisu šteniat do plemennej knihy. 

9.11. Opakované párenie jednej sučky tým istým plemenníkom nie je obmedzené pri ďalších 

cykloch ruje. 

ČLÁNOK  10 

VRH 

10.1. Chovateľ je povinný najneskôr do 10 dní po pôrode ohlásiť vrh PCH a príslušnému 

kontrolórovi vrhu, s ktorým sa dohodne o kontrole vrhu vo veku šteniat 5 až 6 týždňov. 

10.2.  Chovateľ má právo voľného výberu kontrolóra vrhu, ktorý mu vykoná kontrolu. 

10.3.   Chovateľ je povinný oznámiť majiteľovi chovného psa do piatich dní počet narodených 

šteniat. 

10.4. Ak poradca chovu, alebo kontrolór zistí vo výžive šteniat nedostatky, odporučí chovateľovi 

opatrenia na nápravu a pri opakovanej kontrole opatrení rozhodne o potvrdení kontroly vrhu 

v prihláške k zápisu šteniat.   

10.5.  Plemenná kniha nezapíše šteňatá staršie ako tri mesiace. 

10.6. Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním a poplatky za úkony plemennej knihe 

hradí chovateľ. 

10.7.  V čase odovzdávania šteniat novým majiteľom musia byť šteňatá vo veku najmenej 49 dní a 

 ich minimálna hmotnosť musí byť 6 kg. Musia byť schopné samostatne prijímať potravu. 

 

 

 



 ČLÁNOK 11 

ÚČELOVÉ  POPLATKY 

11.1. Účelové poplatky za úkony pri chovateľskej činnosti zaplatí chovateľ priamo  ÚKK. 

11.2.  Náklady na dopravu pri kontrole vrhu hradí chovateľ v súlade so smernicou č.3/2015 DK SR. 

 ČLÁNOK 12 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1.  Tento Chovateľský poriadok bol  schválený Výročnou členskou schôdzou Dobermann klubu 

Slovenskej republiky dňa  14.2.2015 a nadobúda účinnosť dňom 14. 2. 2015. Súčasne sa 

k tomuto dátumu ruší pôvodný Chovateľský poriadok DKSR schválený dňa 11.12 2010. 

 

 

 


