
Federácia Felis Slovakia  
Karpatská 18, 811 05 Bratislava 

 
 

 

 
Cenník poplatkov FFS 

 
 
Poplatky voči FIFe (podľa platného cenníka FIFe) 

 
1. Poplatok za organizovanie jednodňovej Medzinárodnej výstavy mačiek, v rámci ktorej sa udeľuje 

jeden certifikát 
180 EUR 

2. Poplatok za organizovanie jednodňovej Národnej výstavy mačiek v rámci ktorej sa udeľuje jeden 
certifikát 

60 EUR 
3. Ročná platba za individuálne členstvo v Breed Council 

10 EUR 
4. Poplatok za vykonanie skúšky posudzovateľa 

150 EUR 
5. Ročná platba za individuálneho člena s kvalifikáciou medzinárodného posudzovateľa 

100 EUR 
 

Poplatky FFS 
 

A. Členské príspevky (platby Člena FFS voči FFS) 
 

1. individuálny člen 
5 EUR 

2. mladý chovateľ (individuálny člen bez hlasovacieho práva kvôli vekovému obmedzeniu) 
5 EUR 

 
Členské príspevky za svojich individuálnych členov, ktorí sú individuálnymi členmi FFS od 1.1. 
kalendárneho roka je povinný Člen FFS zaplatiť najneskôr do 31.3. kalendárneho roka. Za ostatných 
členov priebežne (podľa Stanov FFS sa individuálny člen stáva individuálnym členom FFS dňom 
zaplatenia členského príspevku na účet FFS). 
 
B. Poplatok za prijatie nového člena FFS 

 
Prijatie nového Člena do FFS 
  30,00 EUR  



Poplatky za služby Plemennej knihy (PK) 
 
C. Vystavenie rodokmeňa 

 
1. Vystavenie rodokmeňa (žiadosť je zaslaná do 12 týždňov veku mačiatka) 

10 EUR/mačiatko 
2. Vystavenie rodokmeňa (žiadosť je zaslaná neskôr ako 12 týždňov veku mačiatka) 

20 EUR/mačiatko 
3. Dohľadanie informácií ku žiadosti o PP 

10 EUR/žiadosť 
4. Vystavenie 5 generačného rodokmeňa 

50 EUR/zviera 
 

 
Vysvetľujúce poznámky: 
Za dohľadanie informácií považujeme len prípady ak dokumenty ku vrhu nie sú v poriadku - napríklad 
externé krytie a zviera z českej chovateľskej stanice má v rodokmeni uvedené len talianske registračné 
číslo. V tomto prípade je povinnosťou Plemennej knihy tieto údaje opraviť. Poplatok za dohľadanie 
informácií sa účtuje v prípade, že si musí PK FFS vyžiadať informácie z plemennej knihy iného člena 
FIFe, alebo musí údaje vyhľadať v databázach iných členov FIFe / WCF / CFA, alebo vo voľne 
prístupných databázach napr. Pawpeds.  

 
 
D. Žiadosť o zmenu/doplnenie pre zvieratá registrované pod FFS a pre 1. a 2. generáciu zvierat 

 
1. Žiadosť o zmenu v PP vo veku do 10 mesiacov zvieraťa 

 Prvé podanie žiadosti o zmenu EMS kódu – 1 EUR / mačiatko 
 Každé nasledujúce podanie žiadosti o zmenu – 10 EUR / mačiatko 

2. Žiadosť o zmenu v PP pre zvieratá staršie ako 10 mesiacov 
 Na základe výsledku genetického testu – 7 EUR 
 Na základe posudku z kontrolnej triedy z medzinárodnej výstavy – 7 EUR 
 Zmena u rodiča na základe narodeného potomka (ak sú predložené testy rodičovstva 

(paternity) pre zviera a pre jeho potomka – 7 EUR 
 Zmena u rodiča na základe čestného prehlásenia chovateľa o rodičovstve rodiča 

a potomkov doložená fotografiami, v súlade s genetickými princípmi – 100 EUR 
3. Žiadosť o zmenu v PP na základe zmeny v originály rodokmeňa vykonaného inou PK. 

7 EUR 
4. Žiadosť o zmenu v PP v prípade zmeny čísla čipu u rodičov (správnosť sa overuje v Centrálnom 

registri spoločenských zvierat Komory veterinárnych lekárov SR). 
1 EUR / mačiatko  

5. Žiadosť zmenu v prípade doplnenia informácií (číslo čipu, dátum narodenia, informácie 
o majiteľovi, informácie o chovateľovi, zdravotné záznamy, genetické testy) na základe 
relevantných dokumentov. 

1 EUR / mačiatko  
 
Vysvetľujúce poznámky: 
V prípade, že otcom vrhu je zviera registrované v  PK iného národného člena FIFe a táto vykoná zmenu 
(napr. farby, kresby ...) v jeho rodokmeni, je možné požiadať o zmenu v rodokmeňoch mačiatok z tohto 
spojenia na základe zmeny v origináloch dokumentov. Potvrdenie zmeny komunikuje SPKM FFS 
s PK, ktorá zmenu vykonala. 



 
E. Žiadosť o opravu alebo doplnenie informácií pre zvieratá v 3. a 4. generácii rodokmeňa 

 
1. Žiadosť o opravu (titul, meno, farba, kresba, striebro/zlato, pigmentácia, farba oka, typ srsti, typ 

chvosta, plemena) na základe novozistených faktov doložených relevantnými dokumentami. 
1 EUR / zviera  

2. Žiadosť opravu v prípade doplnenia informácií (pridanie ďalšieho registračného čísla, doplnenie 
úplného registračného čísla, číslo čipu, dátum narodenia, informácie o majiteľovi, informácie 
o chovateľovi, zdravotné záznamy, genetické testy) na základe relevantných dokumentov. 

1 EUR / zviera  
 
F. Žiadosť o vydanie duplikátu rodokmeňa 

 
1. Žiadosť o vydanie duplikátu z dôvodu zničenia / poškodenia (za predpokladu, že na PK bude 

doručený preukázateľne poškodený rodokmeň alebo jeho časť) 
10 EUR 

2. Žiadosť o vydanie duplikátu z dôvodu straty/krádeže a i. originálu (neexistujú žiadne časti 
pôvodného rodokmeňa, ktorými je možné preukázať jeho poškodenie alebo zničenie) – prvá žiadosť 
chovateľskej stanice o vystavenie duplikátu 

20 EUR 
3. Žiadosť o vydanie duplikátu z dôvodu straty/krádeže a i. originálu – podľa bodu 2., druhá a každá 

ďalšia žiadosť chovateľskej stanice o vystavenie duplikátu 
30 EUR 

 
G. Import zvieraťa 

(týka sa aj prvej registrácie krycieho kocúra mimo FFS, ktorý bol použitý v prípade externého krytia) 
 
1. Import zvieraťa z FIFe (všetci národní členovia FIFe) 

20 EUR 
2. Import zvieraťa z organizácií, ktoré sú členmi WCC (World Cat Congres) – vysvetlenie nižšie 

20 EUR 
3. Import zvieraťa z národných organizácií (podľa zoznamu) – vysvetlenie nižšie 

30 EUR  
4. Import zvieraťa z iných organizácií (okrem uvedených v predchádzajúcich bodoch) 

60 EUR 
 
Vysvetľujúce poznámky: 
Poplatok za zavedenie informácií do PK v prípade, že otec vrhu nie je registrovaný vo FFS (tzv. externé 
krytie mimo FFS) vyžaduje rovnakú náročnosť administratívneho úkonu, ako import zvieraťa, preto je 
spoplatňovaný rovnakým spôsobom. 

 
 
 
Bod 2. Import zvieraťa z organizácií, ktoré sú členmi WCC 
Členmi WCC (https://www.worldcatcongress.org/) sú  
 Fédération Internationale Féline - FIFe,  
 Cat Fanciers' Association - CFA,  
 The International Cat Association - TICA,  
 World Cat Federation – WCF 
 Australian Cat Federation - ACF, 
 New Zealand Cat Fancy - NZCF  



 Cat Council of Australia - CCC of A,  
 Governing Council of the Cat Fancy - GCCF,  
 United Kingdom, and Southern African Cat Council - SACC. 

V prípade importu z TICA je požadovaný originálny rodokmeň vydaný Centrálou organizácie 
a transfer zvieraťa s registračným číslom SBT, SBX... - zelený rodokmeň s hologramom a/alebo UV 
podtlačou. Chovateľská stanica musí byť uvedená v zoznamoch registrovaných chovateľských staníc 
tejto organizácie.  
https://www.tica.org/owners-breeders/catteries/registered-catteries  
 
V prípade importu z CFA sa požaduje rodokmeň vytlačený na ručnom papieri s vodotlačou ako 
ochranným znakom. Ak je meno nového majiteľa uvedené na rodokmeni, transfer sa nevyžaduje. 
V opačnom prípade musí byť transfer vystavený na meno nového majiteľa. Chovateľská stanica musí 
byť uvedená v zoznamoch registrovaných chovateľských staníc tejto organizácie. 
https://cfa.org/cattery-name-index/  
 
V prípade importu z WCF sa požaduje, aby vydávajúci klub bol uvedený v zozname platných členov 
WCF a chovateľská stanica v zozname registrovaných chovateľských staníc. Transfer sa vyžaduje len 
v prípade, že ho daný klub vydáva. 
 http://www.wcf-online.de/WCF-EN/zuechterinfo/cattery.html  
http://www.wcf-online.de/WCF-EN/mitglieder/vollmitglieder.html 
http://www.wcf-online.de/WCF-EN/mitglieder/patronat.html 
 
V prípade importu z GCCF sa vyžaduje originálny rodokmeň vydaný Centrálou s ochrannou 
vodotlačou pod logom. 
 
V prípade nesplnenia uvedených podmienok sa aplikuje bod 4. 
 
Bod 3. Za registrované národné organizácie sa považujú najmä 
 World Association of Cat Clubs (WACC) 
 American Cat Fanciers Association (ACFA) 
 Emirates Feline Federation (EFF) – UAE 
 Cat Aficionado Association (CAA) – China (zdieľa ACFA standardy) 
 Canadian Cat Association/Association Féline Canadienne (CCA-AFC) 
 Rare and Exotic Feline Registry (REFR) – North America or US 
 Southern Africa Cat Council (SACC or TSACC) – pred vstupom do WCC 
 Chat Canada Cats (CCC)  
 Ragdoll Fanciers' Club International (RFCI) 
 The British Ragdoll Cat Club (TBRCC) 
 American Cat Association (ACA) 
 Associazione Felina Italiana (AFI) 
 Federazione Italiana Associazioni Feline (F.I.A.F.) 
 Associazioni Feline Federate (aFeF) 
 zoznam sa môže dopĺňať na základe uznesenia predstavenstva 

 
H. Prestup chovateľa s chovateľskou stanicou do FFS v rámci FIFe a hromadný import zvierat 

tento bod cenníka platí iba do 31.12.2022, po tomto termíne sa bude postupovať podľa bodu I. – import, 
za každé zviera samostatne  
1. V prípade prestupu celej chovateľskej stanice do FFS, pričom sú zvieratá registrované pod iným 

národným členom FIFe 
30 EUR za chovateľskú stanicu 



 
I. Import s dohľadávaním informácií 

 
1. Ak v importovanom rodokmeni chýbajú, alebo sú neúplné základné požadované informácie 

a informácie dohľadá a doloží relevantnými dokumentami chovateľ 
1 EUR / rodokmeň 

 
V prípade ak chovateľ požiada PK o dohľadanie chýbajúcich údajov: 
2. Ak v importovanom rodokmeni chýbajú, alebo sú neúplné základné požadované informácie 

a informácie dohľadáva PK v rozsahu 3 – 5 chýbajúcich informácií 
jednorázovo 30 EUR za rodokmeň (ak budú údaje dohľadané) 

3. Ak v importovanom rodokmeni chýbajú, alebo sú neúplné základné požadované informácie 
a informácie dohľadáva PK v rozsahu 6+ chýbajúcich informácií 

jednorázovo 50 EUR za rodokmeň (ak budú údaje dohľadané) 
 
Vysvetľujúce poznámky 
Viď čl. 4.5 Registračných a chovateľských pravidiel FIFe  
 

 
 
J. Chovateľská stanica 

 
1. Zriadenie chovateľskej stanice pre individuálneho člena FFS 

50 EUR 
2. Zmena v informáciách o chovateľskej stanici (zmena majiteľa, zmena mena, zmena adresy) 

5 EUR 
3. Vydanie certifikátu o chovateľskej stanici so zmenenými údajmi (v zmysle bodu 2.) 

5 EUR 
4. Vydanie duplikátu o zriadení chovateľskej stanice  

10 EUR 
 
 
K. Priznanie titulu 

 
1. Priznanie titulu na základe podanej žiadosti s doložením relevantných dokumentov 

5 EUR  
2. Vydanie duplikátu certifikátu o pridelení titulu 

5 EUR 
 
 

L. Vydanie transferu 
 

1. Vydanie transferu pre exportované zviera na základe podanej žiadosti 
5 EUR 

 
M. Iné služby plemennej knihy 

 
1. Poskytovanie iných služieb plemennej knihy (dohľadávanie informácií, konzultácií a pod.), ktoré 

nie sú uvedené v predchádzajúcich bodoch 
 20 EUR 

 



N. Poštovné 
 
 Ku každej zásielke je účtované poštovné podľa aktuálne platného cenníka Slovenskej pošty (podľa 

hmotnosti zásielok). 
 Všetky importy sa zasielajú ako poistený list (v prípade jedného importovaného rodokmeňa 

s poistením 300 EUR, v prípade 2-3 dokumentov s poistením 500 EUR). 
 Zásielka sa zasiela kuriérom, ak o to žiadateľ vopred požiada. Kuriéra môže objednať Individuálny 

člen, alebo ho objedná SPKM FFS na základe predbežnej dohody s individuálnym členom. 
 Zásielka sa zasiela na dobierku, ak o to žiadateľ vopred požiada. 
  

 
Cenník platný od 1.10.2021 (týka sa žiadostí doručených na PK po uvedenom termíne) 
 
 
V Bratislave, dňa 11.9.2021 


