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Limitovaná registrácia sa môže použiť ako nástroj pre národné kynologické organizácie (NKO) 

a chovateľov na riadenie zdravého a pre jednotlivé plemená typického chovu. Psy s 

limitovanou registráciou sa môžu zúčastňovať všetkých kynologických aktivít, okrem chovu. 

1. Definíciou limitovanej registrácie v tomto dokumente je „nevhodný do chovu“. Psovi 

zaregistrovanému s limitovanou registráciou bude vydaný preukaz o pôvode FCI, ale na 

preukaze o pôvode bude vyznačená poznámka „nevhodný do chovu“. Táto poznámka musí byť 

k dispozícii aj v databáze NKO a musí byť zahrnutá do údajov s otvoreným prístupom pre 

verejnosť, ak je takáto databáza k dispozícii. 

Ak sa na chov používa pes s limitovanou registráciou, potomstvo nemôže byť zaregistrované v 

plemennej knihe žiadneho člena FCI alebo zmluvného partnera, pokiaľ limitovanú registráciu 

nezruší NKO, ktorá limitovanú registráciu zapísala. 

Ak sa v tomto dokumente používa výraz „národná kynologická organizácia“, zahŕňa tiež 

chovateľské kluby poverené NKO na registráciu psov a vydávanie preukazov o pôvode.  

2. Kto môže rozhodnúť o zaregistrovaní psa limitovanou registráciou?  

o NKO, ktorá vydáva originál preukazu o pôvode   

o Import psov: NKO, do ktorej je pes exportovaný  (Vykonávacie predpisy FCI, Čl.20.5)  

o Pri žiadosti o registráciu môže chovateľ psa požiadať NKO o registráciu šteňaťa s limitovanou 

registráciou. Konečné rozhodnutie je v právomoci NKO. Chovateľ sa nemôže rozhodnúť pridať 

do preukazu o pôvode limitovanú registráciu po tom, ako bolo vlastníctvo psa prevedené na 

nového majiteľa 

o Majiteľ psa môže požiadať NKO o registráciu svojho psa s limitovanou registráciou.  

3. Kto môže zrušiť limitovanú registráciu psa?  

Limitovaná registrácia môže byť zrušená len národnou kynologickou organizáciou, ktorá ju 

vydala. (Medzinárodný chovateľský poriadok FCI, Čl. 15)  

4. Kritériá pre zápis limitovanej registrácie (príklady):  

4.1 - Súvislosti – Medzinárodný chovateľský poriadok FCI, PREAMBULA:  

• Tento chovateľský poriadok FCI platí bezprostredne pre všetkých členov FCI ako 

aj zmluvných partnerov. To znamená, že chovať sa môže len na psoch s preukazom o 



pôvode, ktorí majú zdravý temperament a ktorí sú zdraví tak z funkčného, ako aj 

dedičného hľadiska a sú registrované v plemennej knihe alebo jej registri uznávaných 

FCI. Navyše musia spĺňať požiadavky stanovené príslušným členom alebo zmluvným 

partnerom FCI. 

• Za psy zdravé z hľadiska dedičnosti sú považované len tie, ktoré  odovzdávajú štandardné 

črty plemena, plemenný typ a temperament typický pre toto plemeno, bez vykazovania 

podstatných dedičných chýb, ktoré by mohli ohroziť funkčné zdravie ich potomkov. Od 

členov a zmluvných partnerov FCI sa preto vyžaduje, aby v tomto ohľade predchádzali 

akémukoľvek preháňaniu plemenných znakov, ktoré by mohlo vyústiť do zhoršenia 

funkčného zdravia psov. 

• K chovu nie je možné používať psy s vylučujúcimi chybami, ako napríklad: nezdravý 

temperament, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, zásadné 

chyby chrupu alebo anomálie čeľustí, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, 

albinizmus, nesprávne farby srsti alebo diagnostikovaná ťažká dysplázia. 

 

4.2 Registrácia šteniat po nezdravých rodičoch  

NKO môže využiť zápis pomocou limitovanej registrácie pri šteňatách po rodičoch, ktorí trpia 

dedičnými ochoreniami. 

4.3 Matadorský chov a výrazná príbuzenská plemenitba  

Limitovaná registrácia môže byť využitá, aby sa zabránilo matadorskému chovu a výraznej 

príbuzenskej plemenitbe.  

Súvislosti – Chovateľská stratégia FCI, Čl. 3  Aby sa zachovala, alebo ešte lepšie, rozšírila 
genetická rozmanitosť plemena, malo by sa zabrániť matadorskému chovu a výraznej 
príbuzenskej plemenitbe. Párenie medzi súrodencami, matkou a synom alebo otcom a dcérou 
by sa nemalo robiť nikdy. Ako všeobecné odporúčanie, žiaden pes by nemal mať viac potomkov, 
ako ekvivalent 5% počtu šteniatok registrovaných v populácii daného plemena počas 
päťročného obdobia. Veľkosť plemennej populácie by sa mala posudzovať nielen na národnej, 
ale aj na medzinárodnej úrovni, najmä u plemien s malým počtom jedincov.  

 4.4 Psy s dedičnými ochoreniami alebo funkčnými poruchami  

Chovateľ a/ alebo majiteľ môže požiadať NKO, aby vystavil limitovanú registráciu na psa, ktorý 

trpí dedičnými chorobami alebo funkčnými poruchami.  

NKO môže aj bez žiadosti majiteľa vystaviť limitovanú registráciu na psa, ktorý trpí vážnymi 



dedičnými chorobami alebo funkčnými poruchami.  

Testy DNA: Pes, ktorý je homozygotný na závažné ochorenie s autozomálne recesívnou 

dedičnosťou alebo homozygot / heterozygot na ochorenie s dominantnou dedičnosťou, môže 

byť zapísaný limitovanou registráciou. 

4.5. Psy s vylučujucími vadami  

NKO môže na žiadosť chovateľa a/ alebo majiteľa, ale aj bez nej, vystaviť limitovanú registráciu 

pre psa s vylučujúcimi vadami, ako je napríklad diskvalifikačná farby srsti, v zmysle pravidiel 

národnej kynologickej organizácie. 

Angličtina je pôvodným jazykom tohto dokumentu.  

Táto smernica bola schválená Prezídiom FCI v Thuine, v novembri 2018.  

 


