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SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA 
 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK  
ZBORU ROZHODCOV PRE POSUDZOVANIE EXTERIÉRU PSOV 

 
I. Úvodné ustanovenia  

 
Zbor rozhodcov pre posudzovanie exteriéru plemien psov (ďalej len Zbor rozhodcov) je odbornou 
komisiou SKJ, ktorá združuje rozhodcov pre posudzovanie exteriéru plemien psov. Vytvára 
podmienky pre prípravu a prijímanie nových rozhodcov, pre vzdelávanie a činnosť menovaných 
rozhodcov.   
Členom je automaticky každý rozhodca zo Slovenskej republiky, ktorému bola táto funkcia priznaná 
v súlade s platnými predpismi SKJ a FCI a ktorý je členom niektorého zo subjektov zastrešených 
SKJ. Čestnými členmi Zboru rozhodcov môžu byť aj zaslúžilí rozhodcovia, ktorí už neposudzujú.  
 
II. Činnosť 
 
Zbor rozhodcov zabezpečuje nasledovné činnosti:  
1. Obhajuje záujmy rozhodcov pre exteriér, dbá o dodržiavanie disciplíny  a povinností  rozhodcov 
pre exteriér. 
2, V súlade s poriadkom pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie exteriéru plemien  psov 
predkladá prezídiu SKJ návrhy na menovanie čakateľov, riadi prípravu čakateľov a tiež súčasných 
rozhodcov pri rozširovaní aprobácií pre ďalšie plemená psov. Organizuje teoretickú prípravu vrátane 
vstupných a záverečných skúšok. 
3, Predkladá prezídiu SKJ návrhy na menovanie rozhodcov pre exteriér.  
4. Organizuje prednášky prístupné aj čakateľom. 
5. Navrhuje prezídiu SKJ lektorov a skúšobného komisára.  
6. Je garantom zoznamov rozhodcov a čakateľov.  
7. V prípade porušenia predpisov a závažných uznesení SKJ a FCI rozhodcami a pri podaní 
sťažnosti na rozhodcu, preveruje a prerokováva celú záležitosť. Rozhodca musí mať zaručené, že 
bude ústne alebo písomne vypočutý. Po prerokovaní odovzdáva celú záležitosť orgánom SKJ 
s návrhom riešenia.  
8. Zabezpečuje odovzdanie odborných materiálov (predpisy SKJ a FCI, štandardy plemien, atď.) 
svojim členom. 
9. Vypracúva odborné stanoviská pre vyššie kynologické orgány najmä pre SKJ a FCI. 
10. Povinnosti členov Zboru rozhodcov vyplývajú z predpisov SKJ a FCI, najmä z výstavných 
poriadkov.  
11.  Činnosť Zboru rozhodcov zabezpečuje Predsedníctvo Zboru rozhodcov. To je menované 
prezídiom SKJ na základe návrhov jednotlivých členov SKJ. 
 
 
III. Organizačná štruktúra zboru rozhodcov: 
 
1. Predsedníctvo zboru rozhodcov. 
2. Rada zboru rozhodcov. 
3. Plénum zboru rozhodcov. 
 
Ad 1.: Predsedníctvo zboru rozhodcov: 
 
Je riadiaci a výkonný orgán zboru rozhodcov. Skladá sa z troch členov, ktorí zastupujú jednotlivé 
členské organizácie SKJ, t. j. Slovenský poľovnícky zväz, Zväz športovej kynológie a Úniu 
kynologických klubov. 
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Člena Predsedníctva zboru rozhodcov navrhuje vždy členská organizácia, ktorú daný člen 
predsedníctva zastupuje. Predsedníctvo zboru rozhodcov potvrdzuje Prezídium SKJ. Predsedom 
zboru rozhodcov je vždy člen prezídia SKJ. 
 
Predsedníctvo zboru rozhodcov: 

a) Riadi činnosť zboru rozhodcov 
b) Zodpovedá za spracovávanie a novelizáciu všetkých predpisov súvisiacich s činnosťou 

rozhodcov pre exteriér plemien psov. 
c) Zodpovedá za zosúladenie národných predpisov a poriadkov, týkajúcich sa činnosti 

rozhodcov s predpismi a ustanoveniami vydanými FCI. 
d) Posudzuje žiadosti členov SKJ na čakateľov na funkciu rozhodcu pre exteriér a predkladá 

Prezídiu SKJ návrhy na menovanie čakateľov za rozhodcu pre exteriér. 
e) Riadi výchovu a vzdelávanie čakateľov. Organizuje ich teoretickú prípravu, vrátane 

vstupných a záverečných skúšok. 
f) Predkladá prezídiu SKJ návrhy na menovanie rozhodcov pre exteriér. 
g) Organizuje vzdelávanie rozhodcov pre exteriér plemien psov. 
h) Najmenej raz za rok zvoláva stretnutie rady zboru rozhodcov. 
i) Najmenej 1x za dva roky zvoláva stretnutie členov Zboru rozhodcov. Členovia Zboru 

rozhodcov sú pozývaní písomne najmenej s 15 denným predstihom pred konaním akcie. 
j) V prípade porušenia predpisov a závažných uznesení SKJ a FCI rozhodcami a pri podaní 

sťažnosti na rozhodcu, preveruje a prerokováva celú záležitosť a predkladá prezídiu SKJ na 
schválenie návrh riešenia. 

 
Ad 2: Rada zboru rozhodcov: 
 
Je poradným orgánom predsedníctva zboru rozhodcov. Skladá sa zo zástupcov rozhodcov  
jednotlivých skupín  FCI. Jednotlivé skupiny v Rade zboru rozhodcov môžu zastupovať iba 
rozhodcovia s aprobáciou na uvedenú skupinu psov. 
Rada zboru rozhodcov zabezpečuje odbornú pomoc Predsedníctvu zboru rozhodcov pri teoretickej 
a praktickej príprave čakateľov na funkciu rozhodcu, vzdelávaní rozhodcov a pri tvorbe interných 
predpisov SKJ týkajúcich sa zboru rozhodcov. 
Rada zboru rozhodcov navrhuje plán práce predsedníctva zboru rozhodcov  a jeho aktivity v danom 
roku. 
Zástupcov za jednotlivé skupiny schvaľuje Plénum zboru rozhodcov na návrh Predsedníctva zboru 
rozhodcov. 
 
Ad 3: Plénum zboru rozhodcov 
 
Plénum zboru rozhodcov je zhromaždenie všetkých rozhodcov pre exteriér plemien psov v rámci 
SKJ. Je zároveň zhromaždením schvaľujúcim zástupcov do poradného orgánu zboru rozhodcov - 
Rady zboru rozhodcov. Zasadá raz za dva roky a zvoláva ho predsedníctvo zboru rozhodcov 
písomnými pozvánkami rozoslanými minimálne dva týždne pred konaním zasadnutia. 
 
IV. Všeobecné ustanovenia 
 
1. Činnosť Zboru rozhodcov je financovaná z rozpočtu SKJ.  
2. Všetky funkcie v Zbore rozhodcov sú čestné. Nároky na prípadnú úhradu nákladov spojených 
s výkonom funkcie si členovia predsedníctva uplatňujú v svojej členskej organizácii. 
3. Administratívny servis Zboru rozhodcov poskytuje sekretariát SKJ.  
 
Schválené Valným zhromaždením SKJ dňa 14.4.2015  s platnosťou od 1.5.2015. 
 
Zmeny sú vyznačené podčiarknutým textom. 
 
 


