
Chovateľský a zápisný poriadok 

Slovenského Leonberger Klubu 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia  

1. Tento Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského Leonberger Klubu 

(ďalej len poriadok SLK) slúži pre riadený chov psov plemena Leonberger 

s Preukazom o pôvode v zmysle platného štandardu FCI  plemena Leonberger 

a platného zákona na ochranu zvierat. 

2. Správou plemena Leonberger, riadením chovu, poradenskou činnosťou 

v chove a kontrolou chovu plemena Leonberger v Slovenskej republike je 

Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ) a Úniou kynologických klubov (ÚKK) 

poverený a zodpovedný Slovenský Leonberger Klub (SLK).  

3. Cieľom riadeného chovu plemena Leonberger je udržovať a zvyšovať 

exteriérovú a povahovú úroveň plemena Leonberger. Kontrolovať a zlepšovať 

zdravotný stav populácie a životných podmienok jedincov plemena Leonberger. 

4. Ustanovenia tohto poriadku SLK platia pre všetkých chovateľov, 

majiteľov a držiteľov psov plemena Leonberger s Preukazom o pôvode a sú 

záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom psov plemena Leonberger.  

5. Chovateľ, držiteľ a majiteľ chovného psa a suky nemusia byť členmi 
Slovenského Leonberger Klubu (ďalej len SLK), avšak SLK im zabezpečuje 
chovateľský servis, ktorého podmienkou je uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní 
chovateľského servisu pre nečlenov SLK.  

 

Článok II. 

Chov 

1. Chov v SLK je riadený. Za riadenie chovu je zodpovedný SLK. 

Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba, rešpektujúca zásady genetického 

zdravia psov. Chov nesmie byť na úkor ich zdravia. Úzka príbuzenská 

plemenitba je zakázaná. 

2. S chovateľstvom je v pôsobnosti SLK nezlučiteľná produkcia šteniat 

bez Preukazu o pôvode a obchodovanie alebo sprostredkovanie obchodu so 

psami. Je zakázané predávať šteniatka prostredníctvom výkupov, priekupníkom a 

obchodníkom so psami za účelom ďalšieho predaja.  

 



Článok III.  

Chovateľ, majiteľ, držiteľ 

1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase vrhu, ktorého 
chovateľská stanica bola riadne zaregistrovaná prostredníctvom SKJ. Potomstvo 
suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu. 

 
2. Majiteľom daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej 

majetku sa jedinec nachádza. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala 

právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo 

preukázať platným Preukazom o pôvode.  

3. Držiteľom daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa 

daný jedinec fyzicky nachádza a je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom 

daného jedinca oprávnená k jeho držbe. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ 

chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa 

využila k páreniu sučiek.  

4. Každá zmena v držaní chovného jedinca musí byť do 15 dní oznámená 

písomne poradcovi chovu.  

5. Úhyn chovného psa či suky a príčinu úhynu, pokiaľ je známa, je majiteľ 

povinný do 15 dní oznámiť poradcovi chovu.  

6. Odchovy na inú chovateľskú stanicu je možné po vzájomnej dohode 

medzi majiteľom chovnej suky a vlastníkom registrovanej chovateľskej stanice. 

Dohoda musí byť uzavretá písomne a musí byť súčasťou Žiadosti o Pripúšťacie 

povolenie. 

Článok IV. 

Chovní jedinci 

1. Chovní jedinci sú čistokrvní psy a suky, ktorí splnili podmienky pre 

zaradenie do chovu a sú zapísaní v Slovenskej plemennej knihe psov Únie 

kynologických klubov Slovenskej republiky (SPKP ÚKK). Zaradenie jedinca do 

chovu sa robí  na bonitáciách.  

2. Podmienky pre zaradenie jedinca do chovu: 

a) Splnenie štandardu plemena Leonberger podľa FCI. 
b) Úspešné absolvovanie bonitácie. 
c) Minimálna veková hranica jedinca: pes 24 mesiacov, suka 24 

mesiacov, 
d) Absolvovanie minimálne dvoch výstav usporiadaných SLK., z toho 

jedna v triede  mladých alebo strednej a druhá v triede  vyššej (otvorená, 



šampiónov) s  hodnotením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ. Jedince, 
ktoré dva krát v uvedených triedach nedosiahli takéto hodnotenie 
nemôžu byť zaradené do chovu. Triedy mladšieho dorastu, dorastu, 
čestnej a veteránov sa nepočítajú.  

e) Absolvovanie RTG vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) od  
18 mesiacov veku jedinca. Do chovu sa zaraďujú jedince s RTG nálezom 
u DBK maximálne 2.-ho stupňa (DBK A, B a C) s tým, že jedinec 
zaradený do chovu s nálezom DBK-C môže byť použitý na párenie len   
s jedincom, ktorý má DBK-A. 

f) Genetické vyšetrenie na LPN 1, LPN 2 (platné je aj vyšetrenie 
rodičov). Výsledok testu je zverejnený na klubovej webovej stránke. 
Jedince s LPN 1 - D/N sa môžu páriť len s testovaným jedincom            
s negatívnym výsledkom LPN – N/N. Jedince s LPN 1 – D/D a LPN 2 
– D/N, D/D nemôžu byť zaradené z chovu. 

g) Vyšetrenie na stanovenie profilu DNA. Výsledok Nálezu vyšetrenia je 
zverejnený na klubovej webovej stránke. 

h) Genetické vyšetrenie na LEMP (platné je aj vyšetrenie rodičov). 
Výsledok testu je zverejnený na klubovej webovej stránke. Jedince 
s LEMP - D/N (prenášač) sa môžu páriť iba s testovaným jedincom        
s negatívnym výsledkom LEMP - N/N (normálny). Jedince s LEMP - 
D/D (postihnutý) nemôžu byť zaradené z chovu. 

 

3. Je neprípustné, aby bol chovný pes použitý ku krytiu nechovnej suky.  

4. Chovnosť suky končí dňom, keď dovŕši vek 8 rokov. Tento deň sa 

považuje za posledný možný termín nakrytia. Chovnosť psa nie je obmedzená 

vekom. 

Článok V. 

Pozastavenie a obnovenie chovnosti 

1. Dôvody na pozastavenie chovnosti: 
a) Uloženie disciplinárneho opatrenia chovateľovi za porušenie 

vnútorných poriadkov a predpisov SLK alebo strešných organizácií, 
ak Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu nadobudlo právoplatnosť 
a vykonateľnosť. 

b) Neuhradenie členského poplatku a iných poplatkov v stanovenom 
termíne. 

c) Nevystavenie chovného jedinca na Klubovej výstave SLK alebo 
Špeciálnej výstave SLK aspoň jedenkrát za dva roky.  

d) Zlá kondícia suky potvrdená Lekárskou správou klubom 
povereného veterinárneho lekára. 

e) Nedoloženie splnenia niektorej podmienky chovnosti, ktorá 
nadobudla účinnosť až po uchovnení jedinca. 



f) Neumožnenie vykonania kontroly chovateľského prostredia. 
 

2. Obnovenie chovnosti nastane, ak pominú dôvody na jej pozastavenie. 

3. Pokiaľ potomkovia jedinca dedia preukázateľne a opakovane povahové 

alebo zdravotné chyby, môže byť chovnosť pozastavená natrvalo. 

4. Návrh na pozastavenie a  obnovenie chovnosti s písomným 

odôvodnením predkladá Výboru SLK poradca chovu SLK.  

5. Rozhodnutie o pozastavení a obnovení chovnosti prináleží Výboru 
SLK. Voči rozhodnutiu Výboru SLK možno do 15 dní od doručenia jeho 
rozhodnutia podať písomné odvolanie k  Členskej schôdzi SLK, ktorá 
rozhodne s konečnou platnosťou. 

 
Článok VI. 

Pripúšťacie povolenie (Krycí list) 

1. Pred plánovaným párením (odporúča sa minimálne 30 dní pred 

predpokladaným párením) majiteľ chovnej suky zašle na predpísanom tlačive 

poradcovi chovu písomnú Žiadosť o vystavenie Pripúšťacieho povolenia s 

možnosťou uvedenia 1 až 3 psov, s ktorými plánuje kryť. Prípadne požiada 

poradcu chovu o výber vhodného psa. K žiadosti priloží Potvrdenie o zaplatení 

poplatku na účet klubu.  

2. Pri podaní žiadosti o vydanie Pripúšťacieho povolenia na krytie suky 

zahraničným psom je majiteľ chovnej suky povinný spolu so žiadosťou 

predložiť: 

- kópiu Preukazu o pôvode tohto psa,  
- Doklad o chovnej spôsobilosti tohto psa v príslušnom štáte, pokiaľ sa 

tento v príslušnom štáte vydáva, 
- jeho vyšetrenie DBK,  
- jeho profil DNA 
- jeho genetické vyšetrenia na LPN 1, LPN 2 a LEMP. 

 

3. Poradca chovu vystaví do 3 týždňov od prijatia žiadosti Pripúšťacie 

povolenie. Pripúšťacie povolenie musí byť vyžiadané a vyplnené aj v prípade, 

že obaja chovní jedinci patria jednému majiteľovi. 

4. Poradca chovu nevystaví Pripúšťacie povolenie, ak:     

a) Majiteľ je disciplinárne potrestaný za porušenie vnútorných 
poriadkov a predpisov SLK alebo strešných organizácií a Rozhodnutie o 
disciplinárnom opatrení nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.  



b) Majiteľ nezaplatil stanovený poplatok podľa Cenníka poplatkov.  
c) Majiteľ nepredviedol chovnú suku a psa na Klubovej alebo Špeciálnej 

výstave SLK po dobu dvoch rokov.  
d) Majiteľ nedoložil splnenie niektorej z podmienok chovnosti, ktoré 

nadobudli účinnosť až po uchovnení jedinca. 
 

5. Doba platnosti Pripúšťacieho povolenia je do konca kalendárneho 

roka.   

6. Bez platného Pripúšťacieho povolenia sa párenie nemôže uskutočniť. 

 

Článok VII. 

Párenie (Krytie) 

1. Párenie sa môže uskutočniť len medzi dvoma chovnými jedincami na 

základe platného Pripúšťacieho povolenia, kde sú obaja jedinci uvedení, a teda 

odsúhlasení poradcom chovu. Počas jedného honcovania môže byť suka krytá 

len jedným zo psov, uvedeným v Pripúšťacom povolení. Ak majiteľ chovnej suky 

požaduje opakované párenie v priebehu jedného honcovania, je majiteľ chovného 

psa povinný toto umožniť. Medzi krytiami rôznych súk jedným chovným psom 

musí uplynúť aspoň 24 hodín.  

2. Párenie môže byť nahradené insemináciou. Tento úkon môže robiť len 
osoba odborne spôsobilá (veterinárny lekár) a musí byť o tomto úkone záznam 
v Pripúšťacom povolení. Umelé oplodnenie (insemináciu) nie je dovolené 
vykonať u súk, ktoré sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom. V 
ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka predtým nereprodukovali 
prirodzeným spôsobom) môže na základe odporučenia SLK povoliť výnimku 
ÚKK.  

 
3. Po uskutočnení párenia vyplní majiteľ chovnej suky Pripúšťacie povolenie 

a spolu s majiteľom chovného psa svojimi podpismi potvrdia uskutočnenie 

párenia. Toto párenie majiteľ chovnej suky oznámi poradcovi chovu formou 

zaslania kópie Pripúšťacieho povolenia do 3 dní od doby párenia. 

4. V prípade krytia zahraničnej suky majiteľ (držiteľ) krycieho psa je 
povinný nahlásiť párenie poradcovi chovu do 3 dní od uskutočneného párenia 
a v súlade s Cenníkom poplatkov je povinný uhradiť poplatok za krytie. 

 
5. Chovná suka môže mať jeden vrh počas jedného roka, maximálne 4 

vrhy za svoj život.  



6. Úhrada za párenie je vecou písomnej dohody medzi majiteľom chovnej 

suky a majiteľom chovného psa.  

Článok VIII. 

Vrh 

1. Chovateľ je povinný osvedčeným spôsobom (telefonicky alebo             

e-mailom) oznámiť dátum narodenia a počet narodených šteniat do 5 dní 

poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa a zároveň sa dohodnúť s poradcom 

chovu na termíne Kontroly vrhu. V prípade nenarodenia sa šteniat je majiteľ suky 

povinný vrátiť Pripúšťacie povolenie do 14 dní po predpokladanom termíne 

pôrodu poradcovi chovu. 

2. Poradca chovu vykoná Kontrolu vrhu až po zaplatení poplatku za 

Kontrolu vrhu, členského poplatku (platí pre člena SLK) a iných povinných 

poplatkov, podľa sadzobníka  poplatkov SLK. Váha šteniat pri kontrole vrhu 6 

týždňov min. 6 kg, 7 týždňov min. 7 kg, 8 týždňov min. 8 kg. 

3. U chovateľa vrhu, kde sa vyskytli pochybnosti SLK o čistote chovu 

alebo v dôsledku podaného oznámenia treťou osobou môže SLK na základe 

Rozhodnutia Výboru SLK nariadiť chovateľovi stanoviť pôvod šteniat 

pomocou profilu DNA a to na náklady chovateľa. Ak sa na základe stanovenia 

pôvodu pomocou rozboru profilu DNA pochybnosť klubu alebo oznamovateľa 

nepotvrdí, vzniknuté náklady preplatí chovateľovi SLK do 30 dní. Odber 

biologického materiálu (krv alebo ster sliznice) na stanovenie profilu DNA u dvoch 

náhodne vybraných šteniat vykoná počas Kontroly vrhu a za prítomnosti 

poradcu chovu SLK akreditovaný, klubom určený veterinárny lekár, ktorý 

vyplní Objednávkový formulár, zároveň potvrdí identitu jedincov kontrolou čipu 

a odošle odobraté vzorky do akreditovaného laboratória. Až po overení/ 

porovnaní profilov DNA šteniatok s profilom DNA rodičov v akreditovanom 

laboratóriu s kladným výsledkom (potvrdenie parentity) potvrdí poradca chovu 

SLK Prihlášku na zápis šteniat do SPKP ÚKK. Ak sa parentita nepotvrdí, 

poradca chovu SLK nepotvrdí Prihlášku na zápis šteniat do SPKP ÚKK a vrh 

nebude na základe rozhodnutia Výboru SLK zaregistrovaný v SPKP ÚKK. 

Voči chovateľovi sa v súlade s Disciplinárnou smernicou SLK začne 

Disciplinárne konanie. 

4. V čase predaja musia mať šteňatá minimálne 8 týždňov, minimálnu 

hmotnosť 8 kg,  musia byť riadne odčervené, začipované, zaočkované a musia 

byť po ukončenej Kontrole vrhu. Ak niektoré šteniatko nezodpovedá týmto 

požiadavkám, nesmie ho chovateľ odovzdať novému majiteľovi. 



5. Meno nového majiteľa vyznačí chovateľ v Preukaze o pôvode psa. 
Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno a adresu) a 
archivovať ju minimálne 10 rokov. 

6. Po odpredaní šteniat je chovateľ povinný zaslať poradcovi chovu SLK 

so súhlasom nových majiteľov Formulár s evidenciou adries nových majiteľov 

(meno šteňaťa, číslo zápisu, meno a priezvisko jeho majiteľa a jeho adresu). Ak 

nový majiteľ nesúhlasí s poskytnutím jeho osobných údajov, chovateľ je povinný 

nahlásiť miesto nového pobytu šteňaťa (ulica, č.p., mesto, krajina).  

Článok IX. 

Čipovanie 

1. Čipovanie šteniat je povinné a vykonáva sa do Kontroly vrhu. 

Vykonáva ho veterinárny lekár, ktorý toto čipovanie vyplní a potvrdí na 

Prihláške na zápis šteniat do SPKP ÚKK. 

Článok X. 

Poradca chovu 

1. Je funkcionárom SLK, ktorého menuje Výbor SLK zo zvolených 

členov Výboru SLK.  

2. Povinnosti poradcu chovu: 

a) Vedie štatistický prehľad o chove v pôsobnosti SLK (zoznam 
chovateľských staníc, zoznam chovných psov a súk, prehľad vydaných 
Pripúšťacích povolení, prehľad vrhov, prehľad kópií vydaných Bonitačných 
kariet).  

b) Predkladá Výboru SLK a následne Členskej schôdzi SLK Správu o stave 
chovu v klube za príslušný rok.  

c) Predkladá Výboru SLK návrhy a opatrenia na zlepšenie chovu.  
d) Predkladá Výboru SLK návrhy na pozastavenie a obnovenie chovnosti. 

e) Predkladá Výboru SLK Návrhy na začatie Disciplinárneho konania za 
porušovanie Chovateľského a zápisného poriadku klubu.  

f) Prijíma Žiadosti o vykonanie bonitácie (mimoriadnej bonitácie) žiadateľov 

a posudzuje splnenie podmienok bonitácie bonitovanými jedincami. 

g) Plánuje a organizačne zabezpečuje činnosť a priebeh Bonitačnej komisie, 

ako člen Bonitačnej komisie sa podieľa na jej činnosti.  

h) Prijíma od chovateľov žiadosti o Pripúšťacie povolenia a vystavuje 

Pripúšťacie povolenia. 

i) Vykonáva Kontroly vrhu a potvrdzuje vykonanie Kontroly vrhu.  

j) Vykonáva Kontroly chovateľského prostredia.  

k) Poskytuje odborné a praktické rady, hlavne začínajúcim chovateľom.  



3. Poradca chovu predkladá svoje návrhy a pripomienky Výboru SLK. Voči 
Rozhodnutiam Výboru SLK k návrhom poradcu chovu možno do 15 dní od 
doručenia jeho rozhodnutia podať odvolanie k  Členskej schôdzi SLK, ktorá 
rozhodne s konečnou platnosťou. 
 

4. Chovateľ je povinný umožniť poradcovi chovu vykonať riadne 

Kontrolu vrhu. Ak poradca chovu zistí porušenie Chovateľského a zápisného 

poriadku SLK, alebo závažné nedostatky vo vývoji, výžive alebo ustajnení šteniat 

a ostatných zvierat v chovateľskej stanici neodkladne túto skutočnosť 

s vedomím chovateľa zadokumentuje a nahlási Výboru SLK. Tieto 

skutočnosti môžu viesť k zahájeniu Disciplinárneho konania voči 

chovateľovi.  

5. Chovateľ je po dohode s poradcom chovu povinný umožniť 

poradcovi chovu vykonať Kontrolu chovateľského prostredia, v ktorom sú 

chovné jedince umiestnené a chované. V prípade zistenia nedostatkov poradca 

chovu navrhne chovateľovi opatrenia na ich odstránenie a na zlepšenie stavu. 

Túto skutočnosť s vedomím chovateľa zadokumentuje a následne nahlási 

Výboru SLK.  

Článok XI. 

 Plemenná kniha 

1. Majiteľ suky a chovateľskej stanice musí mať trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. Matka vrhu musí byť zapísaná v SPKP ÚKK a súčasne 
musí spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti stanovené SLK.  

 
2. Je nevyhnutné, aby otec šteniat spĺňal podmienky chovnej 

spôsobilosti toho členského štátu alebo zmluvného partnera FCI, v ktorom má 
trvalý pobyt majiteľ a u ktorého je súčasne zapísaný do Plemennej knihy. 

 
3. Do SPKP ÚKK sa zapisujú všetky šteňatá, ak ich chovateľ splnil všetky 

podmienky pre registráciu vrhu. Každé šteňa musí byť pred zápisom do SPKP 
ÚKK označené trvalým a nesfalšovateľným označením (čipom), ktoré uvedie 
SPKP ÚKK v Preukaze o pôvode. Vrh sa zaregistruje na základe Prihlášky na 
zápis šteniat. Mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom. 
Za správnosť vyplnenia prihlášky zodpovedá chovateľ a ručí SLK.  

 
4. Prihlášku na zápis šteniat s originálom Pripúšťacieho povolenia a v 

prípade zahraničného párenia aj s kópiou originálu Preukazu o pôvode krycieho psa 
a s Dokladom o jeho chovnej spôsobilosti (ak sa takýto doklad vydáva) zasiela 
chovateľ doporučene na adresu SPKP ÚKK až po potvrdení Kontroly vrhu 
poradcom chovu a to najneskôr do 3 mesiacov veku šteniat.  

 



Článok XII. 

Chovateľská stanica 

1. Zápis šteniat do SPKP ÚKK je možný len chovateľom, ktorí majú 
vydané Potvrdenie o chránení názvu chovateľskej stanice. 

 
2. Na základe chovateľom podanej písomnej Žiadosti o chránenie 

názvu chovateľskej stanice zaregistruje SPKP ÚKK chránený názov 

chovateľskej stanice. Na predpísanom tlačive si chovateľ navrhne 6 názvov          

s maximálnym počtom 25 znakov (vrátane medzier, apostrofov, pomlčiek).  

3. Majiteľom chovateľskej stanice sa môže stať len plnoletý občan SR. 

 

Článok XIII. 

Preukaz o pôvode psa 

1. Preukaz o pôvode, ktorý slúži ako rodný list, sa vystavuje len pre jedincov 
s presne stanoveným pôvodom.  

 
2. Preukaz o pôvode je neprenosný a jeho falšovanie je trestné. Zmeny 

a zápisy do Preukazu o pôvode môže vykonávať SPKP ÚKK a ňou poverené 

osoby (veterinári, bonitačná komisia, posudzovatelia, rozhodcovia pre exteriér, 

personál kynologických podujatí, poradca chovu).  

3. Stratu, poškodenie alebo znehodnotenie originálu Preukazu o pôvode 

treba čo najskôr nahlásiť SPKP ÚKK. SPKP ÚKK vystaví do 30 dní duplikát. 

Ak chce chovateľ vyviezť jedinca do zahraničia, musí požiadať SPKP ÚKK o 

vystavenie certifikovaného exportného Preukazu o pôvode (v anglickom 

jazyku). 

Článok XIV. 

Sankcie 

1. Výbor SLK je oprávnený na základe svojho Rozhodnutia dočasne 

obmedziť, alebo trvalo zakázať chov buď konkrétneho jedinca, alebo celej 

chovateľskej stanice. A to na základe uloženého Disciplinárneho opatrenia 

chovateľovi za porušenie Chovateľského a zápisného poriadku SLK alebo 

poriadkov strešných organizácií, ak toto Rozhodnutie Disciplinárneho orgánu SLK 

nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.  

2. V prípade udelenia Disciplinárneho opatrenia za porušenie 

Chovateľského a zápisného poriadku SLK alebo poriadkov strešných organizácií, 

o ktorom už rozhodol Disciplinárny orgán SLK a jeho rozhodnutie nadobudlo 



právoplatnosť a vykonateľnosť môže Výbor SLK navrhnúť SPKP ÚKK 

pozastavenie zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice 

príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Zákaz chovu sa môže 

vysloviť aj na všetky chovne spôsobilé jedince v držaní majiteľa tejto 

chovateľskej stanice. V tom prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu 

využití v chove, predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani 

zapožičaní k využitiu v chove. 

3. Pri prevode vlastníckeho práva k jedincovi, na ktorého sa vzťahuje 
uvedený zákaz, je jeho majiteľ ako disciplinárne stíhaná osoba povinná o tejto 
skutočnosti upovedomiť aj nového majiteľa a oboznámiť ho s obmedzeniami, 
vzťahujúcimi k danému jedincovi po stanovenú dobu.  

 
4. Disciplinárny orgán SLK I. stupňa (Výbor SLK, Disciplinárna komisia) 

je po zistení alebo nahlásení porušenia Chovateľského a zápisného poriadku SLK 

alebo poriadkov strešných organizácií povinný neodkladne rozhodnúť v danej 

veci.  

5. Chovateľ sa môže do 15 dní odvolať na Disciplinárny orgán SLK II. 
stupňa (Členská schôdza SLK), ktorý je povinný rozhodnúť o potvrdení alebo 
zrušení Disciplinárneho opatrenia na najbližšom rokovaní. Jeho rozhodnutie je 
konečné.  

Článok XV. 

Záverečné ustanovenia. 

Tento novelizovaný Chovateľský a zápisný poriadok SLK vychádza zo 

zásad, pravidiel a povinností upravených v Medzinárodnom chovateľskom 

poriadku Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI), v Chovateľskom poriadku 

a v Zápisnom poriadku Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) a v Zápisnom 

poriadku Únie kynologických klubov (ÚKK). 

Každý chovateľ, majiteľ a držiteľ chovného jedinca v pôsobnosti SLK je 

povinný dodržiavať aj všetky ostatné zásady, pravidlá a povinnosti, ktoré sú 

nimi upravené a nie sú obsiahnuté v tomto Chovateľskom a zápisnom poriadku 

SLK.  

V prípade ich novelizácie (úpravy), ktorá zmení, obmedzí, rozšíri 

alebo zruší v súčasnosti platné zásady, pravidlá a povinnosti je každý chovateľ, 

držiteľ a majiteľ chovného jedinca povinný aj nad rámec tohto Chovateľského 

a zápisného poriadku SLK tieto zmeny akceptovať a dodržiavať.  

Tento novelizovaný Chovateľský a zápisný poriadok SLK bol schválený na 

Výročnej členskej schôdzi SLK dňa 18.5.2019. Týmto dňom nadobúda 



účinnosť a platnosť. Právo zmeniť jeho znenie v ktorejkoľvek časti má jedine 

Členská schôdza  SLK (Výročná členská schôdza SLK).   

 

V Jasnej, dňa 18. 5. 2019 


