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ÎIADOSË O CHRÁNENIE NÁZVU CHOVATEªSKEJ STANICE
Meno a adresa Ïiadateºa
Dátum narodenia Ïiadateºa

Navrhované názvy (maximálne 24 znakov aj s medzerami)
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Názov chovateºskej stanice Ïiadam uvádzaÈ vÏdy

• pred menom

• za menom

Prehlasujem, Ïe e‰te nemám uznan˘ názov chovateºskej stanice a Ïe nebudem chovaÈ psy na komerãné úãely.
T˘mto sa podrobujem ustanoveniam chovateºského a zápisného poriadku SPZ. Súhlasím s kontrolou odchovan˘ch jedincov z mojej chovateºskej stanice.
Chovateº môÏe maÈ iba jeden názov chov. stanice, platí doÏivotne, je nemenná a podlieha dediãskému konaniu.
dátum

podpis Ïiadateºa

Potvrdzujem, Ïe Ïiadateº je ãlenom klubu

dátum
podpis a peãiatka klubu
K Ïiadosti priloÏte doklad o uhradení poplatku vo v˘‰ke 1000,- Sk za vybavenie medzinárodne chráneného názvu chovateºskej stanice.
Tlaãivo vyplÀte strojom alebo paliãkov˘m písmom. K Ïiadosti priloÏte fotokópiu obãianskeho preukazu s úplnou adresou trvalého bydliska.
Chovateºská stanica môÏe byÈ chránená iba osobám star‰ím ako 18 rokov. Vybavovanie chov. stanice trvá asi 3-4 mesiace.

REGISTRÁCIA CHOVATEªSKEJ STANICE
Medzinárodná kynologická organizácia (FCI), ktorej je Slovenská republika od júna 1997 riadnym ãlenom
prostredníctvom Slovenskej kynologickej jednoty, ukladá v zmysle medzinárodného chovateºského poriadku povinnosÈ
registrovaÈ názvy chovateºsk˘ch staníc pre chovateºov v‰etk˘ch svojich ãlenov v medzinárodnom registri chovateºsk˘ch
staníc FCI.
Îiadateº o chránenie názvu chovateºskej stanice po‰le, po potvrdení ãlenstva v príslu‰nom chovateºskom klube,
vyplnenú ÏiadosÈ na SPZ. K Ïiadosti priloÏí originál alebo fotokópiu ústriÏku o zaplatení poplatku 1000 Sk za ochranu
názvu.
SPZ po overení údajov odstúpi ÏiadosÈ Slovenskej kynologickej jednote, ktorá zabezpeãí vyhotovenie podkladov a
odoslanie Ïiadosti sekretariátu FCI. Potvrdenie o chránení názvu chovateºskej stanice po zaregistrovaní v
medzinárodnom registri po‰le SKJ priamo Ïiadateºovi.
Vybavovanie chov. stanice trvá asi 3-4 mesiace. V prípade duplicity názvu po‰le SKJ ÏiadosÈ s nov˘m názvom na FCI.
âas vybavenia Ïiadosti sa v‰ak úmerne znásobuje poãtom duplicít. Odporúãame preto poÏiadaÈ o ochranu názvu s
dostatoãn˘m predstihom a v Ïiadosti uvádzaÈ viac názvov.
Chovatelia, ktorí majú názov chovateºskej stanice chránen˘ len v národnom – b˘valom ãeskoslovenskom registri staníc
(v rokoch 1973 – 1993), musia poÏiadaÈ o jeho registráciu v FCI, ak chcú odchovávaÈ ‰tence. Av‰ak v prípade v˘skytu
rovnakého názvu (národne chráneného) prednosÈ má ten, ktor˘ chránila FCI. V takom prípade pôvodn˘ názov stráca
platnosÈ a chovateº môÏe poÏiadaÈ o chránenie nového názvu v registri FCI. Postup vybavovania i poplatok je rovnak˘
ako pri podávaní Ïiadosti o chránenie nového názvu v FCI. Národne chránené názvy chovateºsk˘ch staníc si musia daÈ
chovatelia preregistrovaÈ v FCI, od roku 2000 uÏ nie je moÏné zapisovaÈ na ne odchované ‰tence.
Poznámka (v˘Èah z chovateºského poriadku FCI):
SúãasÈou medzinárodne chráneného názvu chovateºskej stanice je skratka FCI (zvyãajne sa nepouÏíva). SúãasÈou
národne chránen˘ch názvov je skratka urãená zástupcom ãlenského ‰tátu v FCI, v prípade Slovenska je to SKJ. Rovnak˘
názov stanice uÏ nemôÏe byÈ priznan˘ Ïiadnemu inému chovateºovi z ãlensk˘ch krajín FCI. Pre jedného chovateºa
(jednu fyzickú alebo právnickú osobu) moÏno chrániÈ iba jeden názov stanice bez zreteºa na poãet chovn˘ch jedincov
a plemien v jeho majetku. Pod názvom chránen˘m fyzickej osobe môÏu odchovávaÈ ‰tence aj príslu‰níci rodiny
majiteºa chovateºskej stanice (manÏel – manÏelka, deti star‰ie ako 18 rokov), vÏdy v‰ak s uvedením mena majiteºa
stanice. Ak sú majiteºmi chovateºskej stanice dvaja chovatelia (napr. manÏelia), musia v Ïiadosti o chránenie
názvu uviesÈ, kto z nich je majiteº a kto spolumajiteº chráneného názvu. Ak to v Ïiadosti nebude uvedené, SPZ
automaticky za majiteºa bude povaÏovaÈ osobu, ktorej meno bude uvedené na prvom mieste. Názov je nemenn˘
a platí do konca Ïivota chovateºa. V prípade smrti majiteºa chovateºskej stanice vzÈahujú sa na Àu dediãské práva.

