
 

Slovenský klub chovateľov a priateľov drobných hlodavcov - RODENTIA 
 
 

REGISTRAČNÝ PORIADOK 
 

verzia 2013_v1 
 

Pre zabezpečenie evidencie chovných jedincov a pre prevádzkovanie plemenárskej práce v chovoch drobných 
hlodavcov chovateľov organizovaných v SKCHPDH - RODENTIA (ďalej len RODENTIA) sa uskutočňuje registrácia 
a evidencia chovných zvierat (ďalej len registrácia) podľa stanovených zásad tohto poriadku:  
 
Článok I. - Všeobecné zásady  
 

a) Správu registračných zoznamov, preukazov pôvodu a ich archívu a správu plemennej knihy potkanov 
zaisťuje RODENTIA. Informácie z plemennej knihy sa podávajú na základe písomnej žiadosti a 
doloženia členstva v RODENTIA.  

b) Registrujú se iba zvieratá členov RODENTIA, po predložení členského preukazu so známkou pre 
príslušný kalendárny rok.  

c) Registrovať drobné hlodavce môže len posudzovateľ príslušnej odbornosti evidovaný na zozname 
posudzovateľov RODENTIA.  

d) Za registráciu a vydanie originálneho preukazu pôvodu sa vyberajú poplatky, ktorých výšku určuje 
RODENTIA.  
Poplatok za uchovnenie potkana s výpisom predkov je: 3 € 
Poplatok za uchovnenie potkana s preukazom pôvodu je: 2 € 
Potkany bez pôvodu sa môžu uchovňovať len vo výnimočných prípadoch, keď ich exteriérové a 
zároveň povahové vlastnosti sú vzácne v oficiálnom chove a budú prínosom pre chov s PP. 

e) Stretnutie za účelom registrácie zvieraťa si dohaduje chovateľ s posudzovateľom. Tiež je možná 
registrácia zvierat na výstavách alebo členských schôdzach ak je prítomný posudzovateľ. 

 
Článok II. - Registračné a evidenčné čísla  
 

a) Registrujú a evidujú sa potkany laboratórne. 
b) Číselné rady registračných a evidenčných čísel prideľuje v spolupráci so zbormi posudzovateľov 

jednotlivým posudzovateľom klubu RODENTIA.  
 
Článok III. - Predpoklady zvieraťa, ktoré sa má registrovať  
 
Zvieratá k registrácii musia byť v dobrom zdravotnom stave a kondícii bez vonkajších parazitov, chovu schopné, 
samice nesmú byť gravidné. 
Registrácia drobných hlodavcov sa riadi podľa podmienok uvedených v článku IX. tohto poriadku.  
 
Článok IV. - Postup posudzovateľa pri registrácii  
 

a) Posudzovateľ pred registráciou zviera prehliadne, či zodpovedá štandardu a podmienkam 
registračného poriadku.  

b) Majiteľ je povinný k registrácii priniesť platný členský preukaz, preukaz pôvodu a jeho kópiu k uloženiu 
do plemennej knihy a vyplnenú registračnú kartu.  

c) Potvrdenie registrácie:  
• pokiaľ nie je zviera vhodné k registrácii  

i. majiteľ zvieraťa neplatí registračný poplatok  
• pokiaľ je zviera vhodné k registrácii  

ii. vyplní registračné číslo do preukazu pôvodu aj do jeho kópie a potvrdí preukaz 
pôvodu svojím podpisom a pečiatkou  

iii. na kópiu preukazu pôvodu napíše poznámku, či majiteľ chce, alebo nechce vydať 
preukaz pôvodu od RODENTIA  

iv. vyberie od majiteľa poplatok za registráciu zvieraťa  



 

d) Posudzovateľ je povinný viesť dvojmo presnú evidenciu (zoznam) registrovaných zvierat. Originál 
zoznamu registrovaných zvierat zasiela spolu s preukazmi pôvodu kontaktnej osobe určenej klubom 
RODENTIA (správca plemennej knihy/zástupca správcu plemennej knihy). Preukazy pôvodu, ktoré sú 
na vydanie, musí odoslať do 14 dní po registrácii. Kópiu zoznamu si ponechá pre vyúčtovanie 
poplatkov za registráciu. Vyúčtovanie prebieha podľa pokynov OZ.  

e) Zoznam registrovaných zvierat obsahuje:  
• registračné číslo  
• pohlavie  
• plemeno/varietu  
• farbu  
• meno zvieraťa  
• majiteľa a chovateľa zvieraťa  
• vybraný poplatok za registráciu  

 
Článok V. -  Vydávanie preukazu pôvodu chovateľom  

 Chovateľ SKCHPDH - RODENTIA vydáva preukazy pôvodu (PP) k narodeným mláďatám vo svojom chove ak 
sú zo spojenia registrovaných rodičov (obaja rodičia majú PP a sú registrovaní u posudzovateľa) a pokiaľ 
vzhľadom ku svojmu veku zodpovedajú štandardu a nemajú žiadnu z hrubých chýb a sú vhodné k 
registrácii chovných zvierat podľa registračného poriadku. Pokiaľ nie je zviera vhodné k chovu podľa 
štandardu a registračného poriadku, môže chovateľ vydať PP len s poznámkou o danej chybe, alebo 
poznámkou „Nevhodný/á na chov“.  

 PP vydaný členom RODENTIA a vhodný k potvrdeniu registrácie musí obsahovať:  
• v záhlaví : Plné znenie Slovenského klubu chovateľov a priateľov drobných hlodavcov -RODENTIA, v 

ktorej platí chovateľ členské poplatky, a názov chovateľskej stanice  
• plemeno, farbu, farbu očí, pohlavie, údaje o narodení zvieraťa  
• dostatočne veľké miesto na potvrdenie registrácie (číslo členského preukazu majiteľa, ktorý zviera 

registruje, registračné číslo, podpis a razítko posudzovateľa) o veľkosti min. 5 x 7 cm  
• prehľad predkov – rodokmeň na zadnej strane. V prípade príbuzenskej plemenitby je potrebné 

v rodokmeni zvýrazniť spoločných predkov. 
• údaje o majiteľovi zvieraťa a zdravotnom stave 

 Vzory PP vydáva RODENTIA. Aktuálny vzor sa nachádza na webstránke klubu RODENTIA.  
 
Článok VI. - Postup správcu plemennej knihy (ústredného registrátora)  

a) RODENTIA vymenuje správcu plemennej knihy a jeho zástupcu, ktorí spracovávajú zoznamy 
registrovaných zvierat a archív PP. RODENTIA určuje zodpovednú osobu (správca plemennej knihy) a jej 
zástupcu, ktorí budú viesť prácu na plemennej knihe a prideľuje číselné rady registračných a 
evidenčných čísel.  

b) Správca plemennej knihy (ústredný registrátor) zodpovedá za správnu a úplnú evidenciu registrovaných 
chovných zvierat pochádzajúcich z chovov členov RODENTIA.  

c) Po obdržaní PP od posudzovateľov je povinný ich do 10 dní skontrolovať, zaviesť do databázy a založiť do 
archívu. PP na vydanie sa vypíšu a odošlú majiteľovi zvieraťa do 10 dní.  

d) Ak správca plemennej knihy zistí závady v PP, vráti ich chovateľovi na opravenie, pokiaľ sú závady v 
registrácii, rieši vzniknutú situáciu s posudzovateľom, ktorý zviera registroval.  

e) Správca plemennej knihy spolupracuje s RODENTIA pri spracovaní celkového prehľadu o registrácii 
drobných hlodavcov v SR za príslušný kalendárny rok. Podlieha kontrole kontrolóra a predsedu 
RODENTIA. 

f) Po skončení kalendárneho roku urobí správca plemennej knihy súpis registrovaných zvierat na 
požiadanie predsedu RODENTIA, prípadne kedykoľvek na jeho písomné vyžiadanie počas roka. 

 
Článok VII. - Duplikát preukazu pôvodu  
a) Ak dôjde k strate alebo znehodnoteniu preukazu pôvodu, môže chovateľ alebo majiteľ zvieraťa požiadať 
správcu plemennej knihy o vystavenie duplikátu.  

b) Správca plemennej knihy na základe písomnej žiadosti s doložením členstva v SKCHPDH - RODENTIA 
vystaví duplikát preukazu pôvodu s poznámkou „DUPLIKÁT“.  

c) Poplatok za vystavení duplikátu je 4 €.  
 
Článok VIII. - Zmeny poriadku  



 

a) Zmeny tohto poriadku podliehajú schváleniu RODENTIA chovateľov drobných hlodavcov.  
 
 
Článok IX. - Špecifiká pre registráciu a evidenciu potkanov 
Registračné a evidenčné čísla: Registrujú sa potkany splňujúce predpoklady uvedené v Článku III. a aktuálneho 
Štandardu.  

• Potkany - skladá sa z písmen RN ako Rattus norvegicus, trojmiestneho poradového čísla , lomítka a 
posledného dvojčíslia roku, v ktorom je zviera registrované (príklad: RN xxx/xx). 

• Potkan neuznaných variet - skladá sa z písmen RRN ako Reserved Rattus norvegicus, trojmiestneho 
poradového čísla, lomítka a posledného dvojčíslia roku, v ktorom je zviera registrované (príklad: RRN 
xxx/xx). 

• Vrhy - skladá sa z písmen LIRN ako Litter of Rattus norvegicus, trojmiestneho poradového čísla, 
lomítka a posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vrh registrovaný (napr. LORN xxx/xx). 

• Vrhy neuznaných variet - skladá sa z písmen RLRN ako Reserved Litter of Rattus norvegicus, 
trojmiestneho poradového čísla, lomítka a posledného dvojčíslia roku, v ktorom je vrh registrovaný 
(napr. RLRN xxx/xx). 

 
Predpoklady zvieraťa, ktoré sa má registrovať:  

a) Registrujú sa iba zvieratá, ktoré odpovedajú štandardu danej variety a farby.  
b) Zvieratá musia mať v dobe registrácie váhu určenú podmienkami registrácie jednotlivých variet. Je 

žiadúce počkať s registráciou do doby, kedy je ukončený vývoj všetkých pre varietu typických znakov.  
c) Registrujú sa iba zvieratá s PP vydaným chovateľom ktorý je členom RODENTIA. 
d) Registrovať sa môžu aj zvieratá bez pôvodu a z importu, pokiaľ odpovedajú štandardu pre Chovný I. - 

vždy len na Chovný s výhradou na 1 vrh s možnosťou rozšírenia na viac vrhov.  
e) Importované zvieratá a zvieratá s preukázateľným zahraničným PP (reg. číslo vrhu) sa môžu uchovniť 

podľa troch stupňov chovnosti ako pri zvieratách zo slovenského chovu. 
f) PP zvierat zo žiadnej krajiny nie je rovnocenné s PP vydávaným RODENTIA.  

 
Registrované variety potkanov 

Názov variety Podmienky registrácie 

Štandard sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Dumbo sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Rex sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Double Rex sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Fuzz 
registrujú sa iba zvieratá, pri ktorých sa dá bezpečne identifikovať 
rozloženie znakov a sfarenie odpovedajúce štandardu, samec 300g, samica 
250g 

Potkan so 
saténovým leskom sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Odd-eye (rôznooký) sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Dwarf sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, veľkosť bez limitu 

Dlhosrstý potkan sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 

Velveteen sfarbenie a znaky odpovedajúce štandardu, samec 400g, samica 280g 
 
Variety, ktoré sa neregistrujú: 
 

Sphynx neuznávaná varieta, neregistrujú sa, registrujú sa iba génové zvieratá 

Manx neuznávaná varieta, neregistrujú sa 
 
 
 
 



 

Uznané sfarbenia  
S tickingom Bez tickingu 

Agouti Albino 
Amber American blue 

Blue agouti Beige 
Fawn Buff 

Chocolate agouti Black 
Topaz Chocolate 

Lilac agouti Lilac 
Platinum agouti Mink 

Russian dove agouti Pearl 
Russian blue agouti Russian dove 
Russian silver agouti 

Russian platinum agouti Russian blue 

Silver agouti Russian silver 

Cinnamon Platinum 
Russian platinum 

Cinnamon pearl Silver 
Caramel agouti Powder blue 

 Champagne 
 Caramel 
 Ivory 

 
Tieňované sfarbenia - Shaded 

(v akejkoľvek z uznávaných farieb bez tickingu) 
Postriebrené sfarbenia - Silvered 

(v akejkoľvek z uznávaných farieb bez tickingu) 
Himalayan 

(v akejkoľvek z uznávaných farieb)  

Black Eyed Himalayan 
(v akejkoľvek z uznávaných farieb)  

Siamese 
(v akejkoľvek z uznávaných farieb)   

Black Eyed Siamese 
(v akejkoľvek z uznávaných farieb)   

Burmese a bisquit 
(v akejkoľvek z uznávaných farieb)  

 
 
Uznávané znaky  

Banded (blazed banded, spotted banded) Bareback 
Berkshire Berkshire downunder 
Blazed Capped 
Dalmatian Hooded 
Hooded downunder Husky (roan, banded husky) 
Irish Masked 
Self - celofarebný Spotted 
Varieberk Variegated 
Variegated downunder  

 
 



 

 
Stupne chovnosti, ktoré môže udeliť posudzovateľ pri registrácii potkana:  

• Chovný I. - zviera úplne odpovedá štandardu  
• Chovný II. - potkan s drobnou nevylučujúcou vadou  
• Chovný s výhradou - potkan s výraznou kladnou vlastnosťou (vzácne sfarbenie, znak, krvná 

línia,...), ktorá prevažuje vadu zvieraťa (nie celkom korektné rozloženie znakov, odtieň sfarbenia apod.)  
 

Článok X. - Vydávanie preukazu pôvodu chovateľom:  
a) Chovateľ môže vystavovať PP len vtedy, pokiaľ sú obaja rodičia registrovaní.  
b) Vo veku mláďať 14-23 dní odosiela chovateľ vyplnený PP vrhu (jeden pre celý vrh) k zapísaniu do plemennej 

knihy. K tomuto používa jednotný PP vydávaný RODENTIA. 
 
Vyplnenie PP úvodná strana:  

• Chovateľská stanica  
• Dátum narodenia mláďat  
• Počet narodených mláďat  
• Chovateľ (písomný a telefonický kontakt)  

 
Vyplnenie PP druhá strana:  

• V prvom riadku: Vrh "X" - tu vyplňte písmeno vrhu, od ktorého budú začínať mená všetkých mláďat a 
za dvojbodku napíšte meno vašej chovateľskej stanice.  

• rodokmeň mláďat (min. 3 generácie dozadu) 
• Do spodnej tabuľky sa uvádzajú všetky mláďatá vo vrhu, je tu 20 koloniek pre možných 20 narodených 

mláďat vo vrhu, do každej kolonky jedno zviera.  
• Údaje prosím uvádzajte v tomto poradí: pohlavie, varieta, farba, znaky a to podľa vyššie uvedených 

štandardizovaných názvov.  
• Údaje uvádzajte v skratkách.  

 
Zoznam skratiek pre vyplňovanie do tabulky súrodencov:  

Pohlavie M samec 
F samica 

Variety S  štandard 
D  dumbo 
R  rex 

DR  double-rex 
F  fuzz 

Sp  sphynx 
Vv  velveteen 
LH  dlhosrstý potkan 
Mx  manx 
Dw dwarf 
Od 

 
odd-eye 
 

 
Sfarbenie 

 
Uvádzajte tak, aby bol zápis zrozumiteľný. 

Znaky S solid 
Berk  berkshire 
Var variegated 

Hood hooded 
Cap  capped 
Hu husky 
Ir irish 



 

Sp spotted 
Bl blazed 

Dalšie tak, aby bol zápis zrozumiteľný. 
 
Ďalší postup:  

• Vyplnený PP uložte pod názvom "chovatelskastanicapismeno" napr. vrh_a_moonstarr (pre vrh A CHS 
Moon Starr) a poslite na adresu llukas.jakl@gmail.com. Tento bude očíslovaný a do piatich pracovných dní 
vrátený na adresu chovateľa. 

• Do plemennej knihy nemusí byť zapísaný vrh v prípade zistenia niekoľkonásobnej príbuzenskej plemenitby, 
bližšie príbuzenské kríženie odporúčame konzultovať s poradcom chovu.  

• Novým majiteľom sú mláďatá odovzdávané s vyplneným PP.  
• PP sú určené rovnaké pre všetkých členov (čo do uvedených údajov), vystavovať ich smú iba členovia 

RODENTIA.  
 

 
 
Platí od: 15.2.2013 


