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REGISTRAČNÝ PO RIADO K  

ku dňu 03.03.2013 

 
 Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK") 

  

I. Všeobecne 

1. Registrácia morčiat slúži ako jedna z možností uchovnenia morčiat pre odchov morčiat s preukazom o pôvode. 
2. Registrácia nie je určená pre morčatá s preukazom o pôvode vydaným SZCH, okrem morčiat s predlačou "NECHOVNÉ" 

(pre obnovenie chovnosti). 
3. Registrujú sa iba morčatá členov základnej organizácie chovateľov morčiat SZCH (ďalej len "ZO") po predložení platného 

členského preukazu s potvrdenou platbou členského na príslušný rok. Registráciu môže vykonávať len oprávnený 
registrátor. Zoznam oprávnených registrátorov je prílohou tohto poriadku a môže byť pravidelne aktualizovaný na 
webewww.szch-morcata.sk  

4. Pri registrácii bude do dokladu o pôvode morčaťa doplnená pečiatka, podpis registrátora, text "SK" a dátum a miesto 
registrácie. 

  
  
II. Registrácia 

 
Registrácia morčiat je spoplatnená podľa platného cenníka PK. Za morča, ktoré registrácii nevyhovie, sa neúčtuje žiadny poplatok. 
  

Predpoklady morčaťa, ktoré sa má registrovať: 

1. Morčatá  k registrácii musia byť v dobrom zdravotnom stave a kondícii bez vonkajších parazitov, chovu schopné, samice 
nesmú byť gravidné. V dobe registrácie musia mať minimálnu váhu 400g. 

2. Je nevyhnutné počkať s registráciou do doby, kedy je ukončený vývoj všetkých pre plemeno typických znakov 
(morfologické znaky, štruktúra, kvalita a dĺžka srsti, plné vyfarbenie). 

3. Registrujú sa iba morčatá, ktoré zodpovedajú Slovenskému štandardu. Výnimku možno urobiť pri morčatách vzácnych 
znakov a farieb, kde je možné od exteriérového nedostatku odhliadnuť v prospech iných kvalít morčiat. 

4. Registrácie sa môžu zúčastniť len morčatá s dokladom o pôvode (PP alebo VP), ktoré majú známu minimálne 1. generáciu 
predkov (rodičia).  

Postup posudzovateľa pri registrácii: 

1. Posudzovateľ pred registráciou morča prehliadne, či zodpovedá štandardu a podmienkam registračného poriadku. 
2. V prípade, že majiteľ neprinesie kópiu dokladu o pôvode, bude mu účtovaný príplatok (plemenná kniha si ponechá 

originál, kópiu odošle majiteľovi na email). 
3. Registrované morča, pochádzajúce z chovu chovateľskej stanice uznanej PK, má nárok na vystavenie oficiálneho PP za 

poplatok podľa cenníku PK. 
4. Ak sa u morčaťa evidovaného v PK (vlastniace evidenčné číslo) zistia vážne nedostatky (neplatí pre morčatá mladšie 5 

mesiacov), ktorými morča nezodpovedá štandardu a teda je neštandardné a neregistrovateľné, zaznačí tento fakt do PP a 
jeho kópie – poznámkou "NECHOVNÉ" (kópiu odošle na PK). 

5. Organizátor registrácii je povinný do 31 dní od jej vykonania odovzdať kópie dokladov o pôvode registrovaných morčiat 
opatrené pečiatkou registrátora poštou na adresu PK. 

6. Registrátor nesmie registrovať morčatá vo svojom vlastníctve ani morčatá zo svojho chovu. 

  

III. Povinnosti organizátora registrácie 
  

- Organizátor je povinný vopred elektronicky (email) informovať Plemennú knihu morčiat o úmysle organizovať 
registráciu morčiat, ktorá takúto akciu schváli alebo zamietne. 

- Registrácia sa môže konať v ktoromkoľvek štáte Európy.  
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a) Registráciu zabezpečuje plnoletý člen Základnej organizácie morčiat SZCH 

 Organizátor je povinný do 14 dní od jej konania odoslať na adresu Plemennej knihy morčiat odovzdať kópie dokladov 
o pôvode registrovaných morčiat, protokol o vykonaných registráciách a na účet Plemennej knihy morčiat vyzbierané 
poplatky za registrácie.  
  

b) Registráciu zabezpečuje svojpomocne slovenský posudzovateľ  alebo oprávnený registrátor (individuálne alebo 
hromadne) 

 Posudzovateľ/registrátor (=organizátor) je povinný každý kalendárny mesiac k 3. dňu (za predchádzajúci mesiac) 
odoslať na adresu Plemennej knihy morčiat kópie dokladov o pôvode registrovaných morčiat, protokol o vykonaných 
registráciách a na účet Plemennej knihy morčiat vyzbierané poplatky za registrácie. 
   

IV. Odmena pre organizačné zložky registrácie 

  

 Organizátor registrácie má nárok na odmenu za uskutočnenie registrácie vo výške 0,10 € za každé registrované morča.  
 Registrátor má nárok na 0,20 € za každé registrované morča. V prípade, že organizátor a registrátor je jedna osoba, tak celkový 
odmena je 0,20 € za každé registrované morča. 

Organizátor odovzdá na účet Plemennej knihy morčiat rozdiel vyzbieraných poplatkov za registrácie a celkovej sumy za odmeny.  

 
Príklad: 
 
Úspešnou registráciou prešlo 10 morčiat. 
Organizátor vybral na poplatkoch 10 x 1 € = 10 € . 
Organizátor má nárok na odmenu 10 x 0,10 € = 1 € 
Registrátor má nárok na odmenu 10 x 0,20 € = 2 € (túto sumu organizátor odovzdá registrátorovi okamžite po skončení registrácie) 

Organizátor je povinný vyplatiť Plemennej knihe morčiat 10 € - 1 €  - 2 € = 7 € .  

  

  

V. Záverečné ustanovenia 

  

1. Registračný poriadok je záväzný pre všetky ZO alebo iné zložky SZCH a ich členov zaoberajúcich sa chovom morčiat. 
2. Zmeny a doplnky k Registračnému poriadku sú súčasťou Registračnému poriadku, musia byť prerokované na riadnom 

zasadnutí ÚOK a budú vhodne zverejnené. 
3. Tento Registračný poriadok platí od 03.03.2013. 
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 O PRÁVNENÍ REGISTRÁTO RI 
príloha k Registračnému poriadku 

 
  Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov 

  Organizátor registrácie má právo na výber registrátora z nižšie uvedeného zoznamu vyškolených posudzovateľov. 

  Petr Tejml 

České Budějovice, Dubné, ČR  

mobil : 777 148 769 

e-mail : ptejml@seznam.cz 

Petra Švarcová  

České Budějovice, Kvítkovice, ČR 

mobil : 775 266 773 

e-mail : svarcovapetra@seznam.cz 

Andrea Kroftová 

Praha, ČR 

mobil: 608 308 802 

e-mail: andrea5@post.cz 

Denisa Vítková  

Bělušice, Kolín, ČR 

mobil: 604 528 075 

e-mail: ynokis@seznam.cz 

Petra Mydlářová  

Vranné nad Vltavou, ČR 

mobil: 777 134 521 

e-mail: petra@mydlar.cz 

Eva Dýnková 

Kačice, Kladno, ČR 

mobil: 603991491 

email: evelina.d@tiscali.cz 

Lenka Fuksová 

Havlíčkův Brod, ČR 

mobil: 608 058 036   email: lenka.fuksova@seznam.cz 

Mateusz Koźuch 
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Nysa, Lublin, PL    email: adimero_cavia@op.pl 

  

Zoznam aktualizovaný dňa 3.3.2013 


