
Asociácia chovateľov Rodézskych Ridgebackov (ACHRR)
medzinárodný názov: Rhodesian Ridgeback Breeders Association

ACHRR je združenie chovateľov, ktorí prijali FCI princípy čistokrvného chovu plemena 
Rhodesian Ridgeback (ďalej RR), pričom chovateľsky spolupracujú a navzájom sa podporujú. 
Chovatelia sú členmi FCI prostredníctvom jeho členských organizácií.

Združenie je právny subjekt v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. Je dobrovoľnou, neziskovou, 
záujmovou organizáciou združujúcou chovateľov RR.

POSLANIE, CIEĽ ČINNOSTI

ACHRR je asociácia pre medzinárodnú chovateľskú spoluprácu a podporu v chove plemena RR.

Poslaním združenia je a) koordinovanie spolupráce chovateľov, sprostredkovanie nových 
poznatkov v chove psov a ich presadzovanie v praxi, b) právne zastúpenie a ochrana chovateľov.

Cieľom združenia je napomáhať k zdravému psycho-fyzickému rozvoju plemena, potlačovaniu 
dedičných chýb a ochorení, stabilizácii plemenného štandardu v chove za pomoci najnovších 
poznatkov genetiky, veterinárnej medicíny a etológii. 

K dosiahnutiu týchto cieľov chovatelia v združení navzájom spolupracujú, v chove spoločne 
vytvárajú, rozširujú a využívajú genofond svojich chovných jedincov. Sú si nápomocní pri 
odchovoch šteniat a pri výbere vhodných rodín a umiestňovaní šteniat so zreteľom na špecifickú 
povahu a potreby plemena i samotného jedinca. Rovnako sú si nápomocní pri riešení dočasnej 
starostlivosti a hľadaní nových domovov pre nimi odchované psy v núdzi.

Za účelom správneho vývoja a socializácie šteniat združenie buduje, udržiava a zušľachťuje 
chovné priestory a metodické pomôcky, pričom rešpektuje zákonitosti prírody, etológie 
a najnovšie poznatky veterinárnej medicíny. Tieto priestory a pomôcky chovatelia združenia 
spoločne v chove využívajú.

Združenie usporadúva stretnutia majiteľov odchovaných šteniat za účelom správnej 
socializácie mladých psov a získavania informácií o svojich odchovoch, pričom tieto chovatelia 
zúročujú vo svojej ďalšej práci k prosperite plemena. 

Združenie je garantom dodržiavania všetkých noriem a pravidiel čistokrvného chovu zo strany 
chovateľov združenia. Konkrétne FCI medzinárodného chovateľského poriadku, FCI 
medzinárodnej chovateľskej stratégie, Etického kódexu chovateľa a Smernice FCI pre 
chovateľov a majiteľov ohľadne dobrého stavu, pohody a ochrany psov. Chovatelia združenia sa 
zaväzujú k otvorenému a čestnému chovu a sú vždy majiteľom svojich šteniat nápomocní.

ACHRR spolupracuje s Univerzitou veterinárnej medicíny, kynologickými združeniami a 
mládežníckymi spolkami.


