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I Základné ustanovenia 

1. Chovateľský kódex klubu RODENTIA (ďalej len „kódex“) je súbor zásad, 
pravidiel a odporúčaní v starostlivosti a chove drobných hlodavcov. 

2. Kódex je záväzný pre každého člena klubu (chovateľ drobných hlodavcov, 
mladý chovateľ drobných hlodavcov, priateľ hlodavcov). 

3. U mladých chovateľov prechádza výkon práv a povinností na zákonného 
zástupcu. 

4. Ak sa zistí, že člen klubu hrubo porušil alebo porušuje kódex, môže byť 
predsedníctvom klubu napomenutý, podmienečne vylúčený alebo pri 
opakovanom porušovaní kódexu vylúčený z klubu. 

 
II Práva členov klubu 
Každý člen klubu má právo 

1. Vlastniť názov chovateľskej stanice, pokiaľ sa tento názov nezhoduje 
s názvom inej CHS alebo ho nápadne nepripomína (platí len pre členov so 
statusom chovateľ alebo mladý chovateľ). 

2. Zaregistrovať svoje zvieratá ak sú úplne zdravé, zodpovedajú štandardu 
a majú preukaz pôvodu (PP) alebo výpis predkov (VP). 

3. Členovia klubu, ktorí majú zaregistrovanú chovateľskú stanicu, majú právo 
za určitých podmienok (článok VI) odchovávať mláďatá. 

4. Každý chovateľ má právo sa v prípade nejasností obrátiť na skúsenejšieho 
chovateľa, poradcu chovu alebo na predsedníctvo klubu a požiadať ho 
o pomoc. 

 
III Povinnosti členov klubu 
Každý člen klubu je povinný:  

1. Dodržiavať kódex, ustanovenia všetkých zákonov, vyhlášok a nariadení 
Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré akokoľvek súvisia s chovom 
drobných hlodavcov. 

2. Zabezpečiť svojim zvieratám také podmienky pre život, aby nebolo ohrozené 
ich zdravie a pohodlie a dbať na to, aby neprekročil počet zvierat, o ktoré je 
schopný sa postarať. 

3. V prípade potreby zabezpečiť svojim zvieratám adekvátnu veterinárnu 
starostlivosť. 

4. V prípade odchovu mláďat je chovateľ alebo mladý chovateľ, resp. jeho 
zákonný zástupca povinný overiť si spôsobilosť záujemcu o mláďa, starať sa 
o zviera a zabezpečiť mu vhodné podmienky pre život. 

5. Nahlásiť predsedníctvu klubu porušovanie kódexu alebo iných nariadení či 
zákonov, ak ho zistí u niektorého z členov klubu. 



 

6. Členovia klubu by nemali podporovať množiteľov a zverimexový predaj 
zvierat. 

IV Registrácia zvieraťa 
1. Registrácia potkanov sa riadi registračným poriadkom Klubu RODENTIA. 
2. Registrácia zvieraťa znamená priradenie stupňa chovnosti a registračného 

čísla konkrétnemu zvieraťu na základe splnenia podmienok v štandarde. 
3. Registrovať zvieratá môžu všetci členovia klubu. 
4. Registrujú sa len zvieratá s PP, vo výnimočných prípadoch sa môžu 

registrovať aj zvieratá s VP alebo zvieratá bez rodokmeňa. 
5. Stupne chovnosti sú: chovný I - zviera úplne zodpovedá štandardu, chovný 

II - zviera s drobnou chybou týkajúcou sa variety, farby alebo znaku pričom 
však aj toto zviera musí z väčšej časti zodpovedať štandardu, chovný 
s výhradou – chovnosť udeľovaná zvieratám importovaným zo zahraničia 
v prípade ak zodpovedajú štandardu alebo zvieratám bez PP či VP pri ktorých 
je predpoklad obohatenia slovenského chovu.  

6. Zvieratá registruje iba spôsobilý posudzovateľ, po dohode s členom klubu 
alebo na výstavách. 

7. Pred registráciou je člen klubu povinný vyplniť registračnú kartu, vyhotoviť 
fotokópiu PP (alebo VP) a pripraviť si poplatok sa registráciu. 

8. Registrácia zvieraťa nie je ohraničená vekom, ale hmotnosťou zvieraťa. Pre 
samice je minimálna hmotnosť pre registráciu 280g a pre samcov 400g. 

 
V PP – preukaz o pôvode zvieraťa 

1. Preukaz pôvodu (ďalej len PP) môže vydávať výlučne člen klubu RODENTIA, 
a to po odoslaní PP vrhu najneskôr do 23 dní od narodenia mláďat správcovi 
plemennej knihy, ktorý vrhu pridelí číslo a zapíše ho do plemennej knihy. 

2. Preukaz pôvodu môžu dostať len mláďatá narodené po rodičoch s PP, ktorí 
boli pred krytím zaregistrovaní. 

3. Do PP sa pri registrácii zvieraťa zapíše jeho registračné číslo a pečiatka 
posudzovateľa, ktorý zviera zaregistroval. 

4. PP je platný len s podpisom chovateľa. 
5. Vzor PP sa nachádza na webstránke klubu RODENTIA. 

 
VI Odchov mláďat 

1. Chovateľ môže odchovávať mláďatá s PP len po registrovaných rodičoch s PP 
alebo mláďatá s VP pri neuznaných resp. neregistrovateľných varietách, 
alebo ak rodičia s PP nezodpovedajú štandardu. 

2. Pri výbere rodičov vrhu je chovateľ povinný zohľadniť zdravotný stav 
jedincov, kondíciu, povahové vlastnosti a tiež exteriérové vlastnosti 
konkrétnych zvierat. Je zakázané odchovávať mláďatá na chorých, 
agresívnych, neprimerane plachých a farebne alebo znakovo sa k sebe 
nehodiacich zvieratách. 

3. Minimálny vek pre krytie je pre potkany 4,5 mesiaca a 280g u samice a 6 
mesiacov a 400g u samcov. S uvedenými vekovými hranicami je možné 
mierne hýbať smerom nahor alebo nadol, pokiaľ je to vhodné a prínosné 
(žiaduce) vzhľadom na veľkosť, hmotnosť, genetické a zdravotné predispozície 
daného zvieraťa. 

4. Vrhy odchované s PP chovateľ označuje podľa abecedy od jej začiatku 
postupne až do konca a chovateľ dá mláďatám mená tak, že prvé písmeno 
mena musí byť rovnaké ako označenie vrhu (teda vo vrhu A sa mená 
všetkých mláďat začínajú na A). 

5. Narodené mláďatá by mali zostať pri matke minimálne 4 týždne, pri 
početnejších vrhoch aj dlhšie, musia byť schopné samé piť z napájačky 
a prijímať pevnú potravu, až potom môžu byť odovzdané novému majiteľovi. 



 

6. Ak sa narodí mláďa vo vrhu s PP, u ktorého je zreteľná exteriérová vada  
alebo nevhodnosť do ďalšieho chovu, do PP sa mu uvedie poznámka o tejto 
nevhodnosti. 

7. Pri záujemcoch o mláďatá je chovateľ povinný si overiť, či je záujemca 
schopný sa o zvieratko postarať a zabezpečiť mu dobré podmienky pre život. 

 
VII Záverečné ustanovenia 

1. Kódex je záväzný pre všetkých členov klubu, výnimku môže udeliť iba 
predsedníctvo klubu. 

2. Znenie kódexu sa môže meniť alebo rozšíriť a zmena vstupuje do platnosti po 
schválení predsedníctvom klubu. 

 
 


