Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava

Zápisný poriadok plemennej knihy SKJ –
Slovenskej plemennej knihy psov (SPKP)
Slovenská kynologická jednota (ďalej len „SKJ“) ako strešná kynologická organizácia na Slovensku vedie
a zodpovedá za Slovenskú plemennú knihu plemien psov - SPKP - uznanú Medzinárodnou kynologickou
federáciou (FCI). Slovenská kynologická jednota zodpovedá za správne vedenie plemennej knihy, za
správnosť údajov uvedených v preukazoch o pôvode a za dodržiavanie všetkých zásad a nariadení FCI
k vedeniu plemennej knihy psov, ako aj chovateľského poriadku FCI a SKJ.
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 kniha 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.
Affix register - listina vydaná plemennou knihou pre jedince nespĺňajúce podmienky pre zápis do hlavného
oddielu plemennej knihy a pre jedince plemien neuznaných FCI. Zapisujú sa do nej základné údaje
o príslušnom psovi, jeho majiteľovi a chovateľovi. Je v nej uvedené tiež číslo zápisu, meno psa,
nezameniteľné identifikačné údaje psa (číslo mikročipu, tetovanie atď.) a generácie predkov aj so základnými
údajmi o nich podľa dostupnosti a hodnovernosti údajov. Zároveň obsahuje miesto pre zápis výsledkov
výstav, skúšok, veterinárnych a iných úradných záznamov.
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 Slovenskej plemennej knihy psov (ďalej aj len „SPKP“)

1) Slovenská plemenná kniha psov je vedená pre všetky plemená uznané FCI. SKJ súčasne vedie aj
Register k Slovenskej plemennej knihe psov (ďalej len „Register“, alebo „Pomocný register“). Aby bol
pes oprávnený k zápisu do Slovenskej plemennej knihy psov alebo do Registra, musí jeho
chovateľ/majiteľ mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. V prípade nemožnosti právneho
určenia trvalého pobytu, má majiteľ sučky právo na vrh a zápis vrhu na Slovensku za podmienok,
bližšie upravených chovateľským poriadkom SKJ FCI.
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2) SPKP recipročne uznáva plemenné knihy členov a zmluvných partnerov FCI, vrátane Registrov. Údaje
plemennej knihy je možné poskytnúť k dispozícii pre možné výskumné účely iba organizáciám, ktoré
majú pre tento účel uzatvorený zmluvný vzťah so Slovenskou kynologickou jednotou.
3) V origináloch preukazov o pôvode nasleduje číslo zápisu za skratkou plemennej knihy (SPKP). Čísla
a skratky plemenných kníh musia byť uvedené minimálne v troch generáciách. V preukaze pôvodu
musia byť uvedené oficiálne tituly FCI, taktiež môžu byť uvedené oficiálne národné tituly, udelené
členmi a zmluvnými partnermi FCI ako aj ďalšie údaje v zmysle interných predpisov členskej
organizácie SKJ vedúcej čiastkovú plemennú knihu.
4) Hlavnú plemennú knihu psov vedie Slovenská kynologická jednota, ktorá môže poveriť členské
organizácie vedením čiastkových plemenných kníh. Súčasťou plemennej knihy je pomocný register,
ktorého vedenie je upravené pokynmi pre zápis psov do pomocného registra SPKP.
5) V prípade psov prichádzajúcich z krajín, v ktorých neexistuje člen alebo zmluvný partner FCI, alebo
pre ktoré neexistuje zmluva na uznávanie preukazov o pôvode, sa môže daný jedinec zapísať do
registra plemennej knihy za dodržania pravidiel uvedených v Pokynoch pre zápis psov do
pomocného registra SPKP vydaných SKJ.
6) Člen SKJ, ktorý vedie čiastkovú plemennú knihu, môže odmietnuť zapísať alebo preregistrovať do
plemennej knihy psa, ktorý trpí dedičnými chorobami alebo takého, ktorý má vady nezlučiteľné
s článkom 2 stanov FCI, alebo psa, ktorý nevyhovuje pravidlám selekcie, definovaným príslušným
chovateľským klubom, povereným riadením chovu daného plemena.
7) Členská organizácia SKJ, ktorá vedie čiastkovú plemennú knihu, nie je povinná automaticky zapísať
alebo preregistrovať do SPKP importovaného psa, pokiaľ považuje jeho preukaz o pôvode za
nesprávne vyhotovený. V takom prípade musí členská organizácia jasne vysvetliť dôvod zamietnutia
členovi FCI, ktorý exportný preukaz vystavil.
8) Členské organizácie SKJ, ktoré vedú čiastkové plemenné knihy, nie sú povinné zapísať do plemennej
knihy (SPKP) šteňatá, ktoré sa narodili zo spojenia rodičov, nevyhovujúcich štandardom FCI, alebo
pravidlám selekcie definovaným príslušným chovateľským klubom, povereným riadením chovu
daného plemena.
III. Trvalé označenie psov zapísaných do plemennej knihy SPKP
1) Každý pes, ktorý bol zapísaný v plemennej knihe SKJ (SPKP), musí byť opatrený trvalým
a nesfalšovateľným označením. V prípade trvalého označenia mikročipom, môže tento úkon vykonať
v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti iba veterinárny lekár. Toto označenie je uvedené
v preukaze o pôvode psa.
2) V prípade straty trvalého označenia (mikročipu), resp. jeho nečitateľnosti (poruchy), je majiteľ
povinný zabezpečiť označenie psa novým trvalým označením (mikročipom). Zavedenie mikročipu
s iným číslom musí vykonať veterinárny lekár. Veterinárny lekár poznačí zmenu mikročipu do
Preukazu o pôvode v rubrike o veterinárnych záznamoch a vydá majiteľovi sprievodnú správu
o vykonaní zmeny trvalého označenia. Majiteľ psa musí neodkladne predložiť preukaz o pôvode spolu
so sprievodnou správou veterinárneho lekára o zmene mikročipu plemennej knihe, ktorá vykoná
zápis zmeny trvalého označenia do Preukazu o pôvode a príslušnej dokumentácie plemennej knihy.
3) Ak dôjde k chirurgickému odstráneniu mikročipu v odôvodnených prípadoch, je veterinárny lekár
povinný po ukončení vyšetrení, z dôvodu ktorých bol mikročip odstránený, označiť psa mikročipom
s iným číslom a tento zákrok poznačiť do Preukazu o pôvode v rubrike o veterinárnych záznamoch,
ako aj vydať majiteľovi psa sprievodnú správu, v ktorej uvedie dôvody zmeny trvalého označenia.
Majiteľ je povinný neodkladne Preukaz o pôvode so sprievodnou správou veterinárneho lekára,
potvrdzujúcou zmenu trvalého označenia, predložiť plemennej knihe, ktorá zaznačí zmenu trvalého
označenia do preukazu o pôvode, ako aj do príslušnej dokumentácie vedenej v plemennej knihe.
IV.

Preukaz o pôvode psa

1) Preukazy o pôvode vydané SPKP, sú úradne platné pre členov a zmluvných partnerov FCI.
2) Vzor Preukazu o pôvode, Exportného preukazu o pôvode, Affix registra, Osvedčenia o pôvode je
prílohou tohto predpisu. Zmeny vzorov tlačív je oprávnené robiť (schvaľovať) iba prezídium SKJ.
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3)

4)
5)

6)

7)

V.

Vzor preukazu o pôvode musí byť poskytnutý Generálnemu sekretariátu FCI. Prostredníctvom
sekretariátu FCI sú o akýchkoľvek zmenách v preukazoch o pôvode vydávaných SPKP informovaní
všetci členovia a zmluvní partneri FCI.
V prípade, ak je pes predávaný do zahraničia, musí mu plemenná kniha (SPKP) vystaviť certifikovaný
Exportný preukaz o pôvode v Anglickom jazyku. Je zakázané vystaviť exportný preukaz o pôvode
psovi, ktorý nie je identifikovaný trvalým označením - mikročipom.
Psovi zapísanému v Registri plemennej knihy môže byť vystavené exportné registračné osvedčenie
za účelom zápisu v registri inej plemennej knihy. Ak to ďalšie interné predpisy SKJ neupravujú inak.
Vo vystavenom exportnom preukaze o pôvode, alebo exportnom registračnom osvedčení, musí byť
osvedčený prenos vlastníctva na nového majiteľa tak, že plemenná kniha uvedie do Preukazu
o pôvode alebo exportného registračného osvedčenia meno a adresu nového majiteľa.
Pri zápise importovaného psa do SPKP sa do pôvodného exportného preukazu o pôvode uvedie nové
číslo zápisu a skratka SPKP. Tento záznam musí byť osvedčený odtlačkom pečiatky čiastkovej
plemennej knihy a podpisom oprávnenej osoby. Je zakázané vystavovať importovaným psom
nový preukaz o pôvode.
Preukaz o pôvode psa vydaný plemennou knihou SPKP sa považuje za platný doklad o pôvode, nie
však za osvedčenie o vlastnostiach zapísaného psa.

Vedenie plemennej knihy

1) Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SKJ sú vedením čiastkových plemenných kníh
poverené členské organizácie SKJ:
➢ Slovenský poľovnícky zväz - Slovenská plemenná kniha psov ➢ Zväz športovej kynológie - Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov ➢ Únia kynologických klubov - Slovenská plemenná kniha psov -

SPKP
SUCHNO
SPKP

2) Jednotliví členovia SKJ sú povinní viesť plemennú knihu pre tie plemená psov, ktoré sú združené v ich
členských chovateľských kluboch.
Pri vedení plemenných kníh sú členovia SKJ povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:
A. Preukazy o pôvode
- Preukaz pôvodu psa je dokladom o pôvode jedinca, vystavovaný plemennou knihou na formulári
označenom znakom FCI, SKJ a príslušnej plemennej knihy.
- Preukazy o pôvode sa vystavujú len pre jedincov s presne stanoveným pôvodom. V prípade
akýchkoľvek pochybností, môže plemenná kniha nariadiť chovateľovi doložiť žiadosť o zápis do
plemennej knihy potvrdením pravosti pôvodu pomocou rozboru DNA.
- Preukaz o pôvode musí obsahovať nasledovné údaje, charakterizujúce daného jedinca:
o meno jedinca s názvom chovateľskej stanice
o plemeno, číslo zápisu v plemennej knihe
o dátum narodenia
o číslo mikročipu, resp. tetovania
o pohlavie
o druh srsti, farbu, resp. znaky charakterizujúce jedinca
o meno chovateľa a adresu
o 4 generácie predkov daného jedinca
o podpis a pečiatku plemennej knihy
- Zápisy v preukaze o pôvode psa v časti k tomuto účelu určenej, vykonávajú príslušní oprávnení
pracovníci/ plemenná kniha, rozhodcovia, veterinárny lekár, výstavná kancelária, poradcovia
chovu/. Majiteľ vykonáva do preukazu o pôvode zápis mena a adresy nového majiteľa daného
jedinca. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode psa zodpovedá svojim podpisom ten,
kto zápis urobil.
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-

Pokiaľ čiastková plemenná kniha vydáva prílohy k preukazu o pôvode, je možné ich vydať priamo pri
vydávaní preukazu o pôvode.

B. Zápis šteniat do plemennej knihy
- Podkladom pre zápis vrhu do plemennej knihy je výhradne platná prihláška k zápisu vrhu. Za
správnosť vyplnenia prihlášky zodpovedá chovateľ a ručí chovateľský klub.
- Súčasťou prihlášky k zápisu vrhu sú originály pripúšťacích povolení a v prípade zahraničného
párenia, aj kópia originálu preukazu o pôvode krycieho psa, prípadne jeho dokladu o chovnej
spôsobilosti.
- Pre zápis vrhu do SPKP je nevyhnutné aby matka šteniat bola zapísaná v SPKP a otec 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. Šteňatá po rodičovi
zapísanom v SPKP, nemôžu byť zapísané do plemennej knihy v prípade, ak nie sú splnené podmienky
chovnej spôsobilosti stanovené príslušným chovateľským klubom, ktorý potvrdzuje ich splnenie,
alebo ak nie sú splnené podmienky stanovené organizáciou vedúcou plemennú knihu.
- Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená že sa zapisujú všetky šteňatá, ktoré boli odchované až do
okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná do 3 mesiacov od
dátumu narodenia šteniat, okrem výnimiek schválených chovateľským klubom a vrcholným
orgánom členskej organizácie SKJ na základe písomnej žiadosti chovateľa. Dodatočný zápis šteniat
nie je povolený.
- Mená šteniat z jedného vrhu sa musia začínať jedným písmenom abecedy. Meno šteňaťa
z chovateľskej stanice sa nemôže opakovať.
V prípade, že plemennej knihe boli doručené nečitateľné alebo nedôveryhodné podklady
k vystaveniu preukazov o pôvode, má plemenná kniha právo vyžadovať nové podklady.
- Každý jedinec zapisovaný do plemennej knihy, musí byť označený trvalým a nefalšovateľným
označením, toto označenie musí byť trvalým spôsobom uvedené v preukaze o pôvode psa.
- Pre každého jedinca sa vystavuje jeden preukaz o pôvode.
- Úradné zápisy, zmeny a doplnky do preukazu o pôvode môžu robiť len pracoviská čiastkových
plemenných kníh a sekretariát SKJ.
- Plemenná kniha je povinná úzko spolupracovať s chovateľskými klubmi v otázkach vedenia a
riadenia chovu jednotlivých plemien.
- V preukaze o pôvode musí byť uvedená skutočná farba šteňaťa to aj v tom prípade, ak je
neštandardná. Pokiaľ chovateľ alebo chovateľský klub zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú
vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je
povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú čiastkovú plemennú knihu uvedením konkrétnej
chyby do prihlášky. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto
šteniat pečiatkou „Neštandardný“.
- Preukaz o pôvode bez podpisu oprávnenej osoby plemennej knihy, odtlačku pečiatky plemennej
knihy a vlastnoručného podpisu chovateľa je neplatný.
- Chovateľ je povinný vlastnoručne podpísať preukaz o pôvode a vydať ho bez zbytočného odkladu
novému majiteľovi. Cena jedinca zahŕňa aj cenu preukazu o pôvode.
C. Zápis importovaných jedincov do plemennej knihy
- Jedincom dovezeným s platnými exportnými preukazmi o pôvode, ktoré sú vystavené plemennými
knihami členských krajín FCI, alebo zmluvných partnerov FCI, prideľuje plemenná kniha číslo zápisu,
ktoré obsahuje skratku plemennej knihy a číslo zápisu.
- Preukazy o pôvode, ktoré nie sú písané latinkou musia byť doložené overeným prepisom.
- Originál exportného preukazu u importovaných jedincov sa neprepisuje do formuláru SPKP.
- U importovaného jedinca je nutné doložiť pre zápis do plemennej knihy označenie psa (číslo
tetovania, resp. čipu) z krajiny pôvodu, s potvrdením veterinárneho lekára v SR, ktorý označenie
kontroloval.
D. Export jedincov zapísaných do plemennej knihy
- U jedincov vyvážaných mimo územia SR musí byť povereným pracoviskom plemennej knihy
vystavený exportný preukaz o pôvode psa a súhlas na vývoz.
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-

-

V exportnom preukaze o pôvode psa musí byť uvedené meno a kompletná adresa nového majiteľa
a dátum vystavenia exportného potvrdenia. Exportný preukaz o pôvode musí byť označený okrúhlou
pečiatkou SKJ vrátane podpisu pracovníka, ktorý exportný preukaz o pôvode vystavil.
V prípade exportu importovaných jedincov zapísaných v SPKP alebo v pomocnom registri, je
vystavené exportné potvrdenie a poverený pracovník plemennej knihy vpíše meno a kompletnú
adresu nového majiteľa do pôvodného preukazu o pôvode.
Exportný preukaz o pôvode psa možno vystaviť iba na fyzickú osobu. Nákup, predaj alebo vývoz psov
prostredníctvom obchodných organizácii je neprípustný.
Exportný preukaz o pôvode sa odovzdáva, resp. zasiela iba osobe uvedenej ako chovateľ alebo ako
predchádzajúci majiteľ.
V prípade, že o vydanie exportného preukazu o pôvode požiada majiteľ zo zahraničia, musí doložiť
k žiadosti originál domáceho Preukazu o pôvode. Za vydanie exportného preukazu o pôvode v tomto
prípade je zvýšený poplatok.

E. Zápis do Pomocného registra
- Pomocný register je súčasťou plemennej knihy SPKP. Preukazy pôvodu vystavené pre jedince
zapísané do Pomocného registra musia byť výrazne odlíšené od preukazov pôvodu jedincov riadne
zapísaných v plemennej knihe.
- Do Pomocného registra sa pri splnení podmienok zapisujú:
o
o
o
o
o
o
o
o

-

-

jedince uznaných plemien importované z nečlenských organizácií FCI
jedince uznaných plemien FCI, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných
predkov v zmysle požiadaviek FCI
krížence z osvieženia krvi národných plemien
jedince uznaných plemien FCI bez preukazu o pôvode
jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI, zapísané do pomocného registra
plemenných kníh uznaných FCI a to i vtedy, ak nemajú kompletné 3 generácie pôvodu
jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI, zapísané do plemenných kníh nečlenských
krajín FCI alebo plemenných kníh nečlenských organizácii
jedince plemien alebo rázov neuznaných FCI bez preukazu o pôvode
jedince uznaných plemien, pochádzajúce z vrhu importovanej gravidnej
sučky, ktorá nespĺňa podmienky chovnej spôsobilosti príslušného chovateľského
klubu a nie je na ich zápis do hlavného oddielu SPKP vydaný súhlas príslušného
chovateľského klubu.

Šteňatám, narodeným na Slovensku a zapísaným v Pomocnom registri sa vystavuje preukaz
o pôvode so všetkými bežnými identifikačnými údajmi a všetkými predkami, ktoré sú v dokladoch
rodičov uvedení.
Podmienky zápisu do Pomocného registra sú upravené osobitným predpisom, ktorým sú Pokyny pre
zápis do Pomocného registra.

F. Vydávanie opisov a duplikátov preukazov o pôvode
- Opis a duplikát preukazu o pôvode vydáva tá čiastková plemenná kniha, ktorá vydala originál.
- Opis preukazu o pôvode sa vydáva v prípade, keď dôjde k poškodeniu alebo znehodnoteniu
originálneho preukazu o pôvode. K jeho vydaniu je nutné predložiť na príslušné pracovisko
plemennej knihy poškodený, alebo znehodnotený preukaz o pôvode psa.
- Duplikát preukazu o pôvode psa sa vystavuje v prípade, keď bol pôvodný preukaz pôvodu stratený,
prípadne pes, ktorému preukaz o pôvode patril, bol odobratý do útulku, odchytený alebo zabavený
políciou. Zahraničný majiteľ psa žiada o vydanie duplikátu prostredníctvom chovateľa. V prípade, že
pes mal riadne vydaný exportný preukaz o pôvode psa, môže žiadosť podať aj zahraničný majiteľ
evidovaný v plemennej knihe ako majiteľ daného psa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive, na
ktorom majiteľ potvrdzuje vlastnoručne pravdivosť všetkých uvedených údajov. Duplikát žiadosti sa
vydáva po zverejnení žiadosti na webovej stránke SKJ a príslušnej členskej organizácie SKJ po
uplynutí 30 kalendárnych dní. O dátume vydania rozhoduje dátum zverejnenia na webovej stránke.
Po vydaní duplikátu sa pôvodný preukaz o pôvode stáva neplatným.
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G. Administratíva plemennej knihy
Členské organizácie poverené vedením čiastkovej plemennej knihy sú povinné viesť a archivovať nasledovnú
povinnú dokumentáciu:
- originály prihlášok zápisov vrhov podľa plemien a čísiel zápisov, originály pripúšťacích povolení,
originály potvrdení o označení šteniat, potvrdenia o zdravotných vyšetreniach, výkonnostných
úspechoch a získaných tituloch rodičov uvedených v preukazoch o pôvode šteniat,
- kópie preukazov o pôvode zapísaných vrhov zaevidované v databáze plemennej knihy,
- kópie preukazov o pôvode importovaných jedincov,
- pomocný register plemennej knihy s výrazným označením.
Členské organizácie sú povinné predložiť na sekretariát SKJ každoročne do 5. februára štatistiku plemennej
knihy za predchádzajúci rok, vo forme predpísanej sekretariátom SKJ.
Sekretariát SKJ v spolupráci s čiastkovými plemennými knihami spracuje pre potreby FCI štatistický prehľad
zápisov v plemennej knihe a zároveň vydá v písomnej forme spracovanú plemennú knihu za príslušný rok.
VI.

Záverečné ustanovenia

1) Členské organizácie SKJ poverené vedením čiastkovej plemennej knihy sú povinné pri jej vedení
dodržiavať pokyny a nariadenia Slovenskej kynologickej jednoty týkajúce sa vedenia Slovenskej
plemennej knihy psov. Sú zodpovedné za správnosť a úplnosť údajov vedených v Preukazoch
o pôvode psov.
2) Pri poverení členskej organizácie vedením plemennej knihy sa prihliada na celkovú spôsobilosť
členskej organizácie viesť plemennú knihu. Prihliada sa na okolnosti, ktoré majú vplyv na
dosahovanie spoločných cieľov a predpoklady pre zodpovedné a riadne vedenie požadovanej
dokumentácie a dodržiavania spoločných zásad jej vedenia.
3) V prípade, že členská organizácia nevykazuje požadovanú spôsobilosť viesť zodpovedne plemennú
knihu a napĺňať spoločné ciele, uznesenie o odňatí poverenia vedením čiastkovej plemennej knihy
vydáva Prezídium SKJ. Návrh na prerokovanie uznesenia o odňatí poverenia vedením čiastkovej
plemennej knihy môže byť s odkladným účinkom podaný Valnému zhromaždeniu SKJ a to najneskôr
do 15 dní od doručenia oznámenia členskej organizácii, inak sa naň neprihliadne. Ak je dotknutou
členskou organizáciou riadne a včas podaný návrh na prerokovanie, Valné zhromaždenie SKJ návrh
prerokuje a v hlasovaní rozhodne o tom, či poverenie vedením čiastkovej plemennej knihy bude
ponechané alebo odňaté. V prípade, ak je trojštvrtinovou väčšinou hlasov riadnych členov odňatie
schválené, oprávnenie členskej organizácie viesť plemennú knihu týmto dňom zaniká.
4) SKJ má právo vykonať kontrolu vedenia plemennej knihy, resp. archivovania podkladov k zápisom
do plemennej knihy.
Akékoľvek zmeny v zápisnom poriadku SPKP musia byť schválené prezídiom SKJ.
Schválené na zasadnutí Prezídia SKJ dňa 9.4.2019 a VZ SKJ dňa 16.4.2019.
Nadobúda účinnosť od 1.5.2019
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