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3 Definićia rozhodcu pre exteriér 
4 Ako sa stat ̌rozhodcom pre ďalsǐe plemena ́
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Poznaḿka: Vyŕazy odkazujúce na fyzickú osobu sa tyḱajú oboch rodov a pocťu.  

1. VŠEOBECNE  

Pravidla ́stanovené v odsekoch 1 az ̌8 sú povinné pre vsětky FCI Naŕodné kynologické organizaćie 
a FCI zmluvnyćh partnerov pre kazďého jednotlivca, aby bol uznany ́ako rozhodca pre exteriér 
Naŕodnej kynologickej organizaćie krajiny, kde ma ́oficiaĺny trvaly ́pobyt a ktora ́je cľenom FCI (ďalej 
len „FCI Naŕodna ́organizaćia“, skrat́ene FCI NO). Je ponechané na kazďej FCI NO spriśnit ̌ 

a sp̌ecifikovat ̌vsěobecné pozǐadavky stanovene ́FCI. V zǐadnom priṕade vsǎk nesmú byt ̌pravidla ́
krajiny v rozpore s tyḿito FCI pravidlami.  

2. MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ŽIADOSTI, VZDELANIA, SKÚŠOK A NOMINÁCIE NA 
ROZHODCU PRE EXTERIEŔ  

Žiadosti kandidat́ov, ktori ́sa chcú stat ̌rozhodcami pre exteriér musia byt ̌prijaté podlǎ pravidiel FCI 
NO krajiny, kde ma ́kandidat́ svoj oficiaĺny trvaly ́pobyt. Je zodpovednostǒu kazďej FCI NO, aby 
poskytla primerane ́kurzy a uspokojivy ́zaḱladny ́rozhodcovsky ́sǩoliaci program pre svojich 
kandidat́ov tak, aby ziśkali nevyhnutne ́vzdelanie, aby pripravila potrebné skúsǩy a aby sa postarala o 
ich oficiaĺne schvaĺenie ako rozhodcov pre exteriér. Toto vzdelav́anie musi ́dodrzǐavat ̌minimaĺne 
pozǐadavky uvedené v tyćhto pravidlaćh.  

Na to, aby bol kandidat́ uznany ́FCI za medzinaŕodného rozhodcu pre exteriér, musi ́dodrzǐavat ̌
nasledujúce podmienky:  

a. Musi ́dosiahnut ̌zaḱonny ́vek  

b. V cǎse podania zǐadosti o kandidatúru na rozhodcu pre jedno alebo viac plemien musi ́zǐadatel ̌
preukaźat,̌ zě bol predtyḿ chovatelǒm s registrovanyḿ naźvom chovatelškej stanice a musi ́mat ̌psov 
registrovanyćh v plemennej knihe svojej krajiny, priṕadne , zě poslednyćh pät ̌rokov dosahoval 
úspesňé vyśledky so svojimi psami ako vystavovatel,̌ priṕadne zě sa zodpovedne a aktiv́ne podielǎl na 
kynologickyćh aktivitaćh pocǎs minimaĺne piatich rokov.  

c. Musel pôsobit ̌na oficiaĺnych vyśtavaćh ako vedúci kruhu alebo zapisovatel ̌minimaĺne pätǩrat́ za 
posledny ́rok, aby sa oboznaḿil s podstatnyḿi postupmi a pravidlami.  



d. Kandidat́ musi ́byt ̌preskúsǎny ́oficiaĺnou skúsǒbnou komisiou nominovanou FCI NO a musi ́sa 
zúcǎstnit ̌predbezňej piśomnej skúsǩy, aby tak preukaźal dostacǔjúce vedomosti z nasledujúcich 
oblasti:́  

1. Anatómia, morfológia a pohyb psov  
2. Genetika, zdravie a povaha  
3. Znalost ̌plemenného sťandardu(ov)  
4. Priebeh, princiṕy a techniky posudzovania  
5. Naŕodné vyśtavne ́pravidla ́a ďalsǐe doplňujúce naŕodné pravidla ́ 
6. FCI vyśtavné pravidla,́ tieto pravidla ́pre FCI rozhodcov pre exteriér a ďalsǐe doplňujúce 

pravidla ́ 

Keď uz ̌raz úspesňe podstúpil zaḱladnú vedomostnú cǎst,̌ kandidat́ ma ́nasledovat ̌sp̌ecifickejsǐe 
sǩolenie. 
Toto je prvé sǩolenie, kde sa kandidat́ naucǐ,́ ako sa pozerat ̌na psov. Tento tréning by mal byt ̌
poskytnuty ́velm̌i skúsenyḿ rozhodcom, ktory ́saḿ absolvoval sp̌eciaĺny tréningovy ́program FCI NO.  

e. Prakticky ́tréning musi ́umozňit ̌kandidat́ovi ziśkat ̌kompletnú znalost ̌a pochopenie 
plemena/plemien, vsětkyćh pravidiel, rovnako ako aj postupov v kruhu. Prakticky ́tréning pozostav́a z 
úspesňého dokoncěnia mnozštva vyśtav, kde kandidat́ ziśkava vzdelanie za predpokladu, zě presǐel 
piśomnou skúsǩou. Je ponechané na zodpovednosti FCI NO, aby urcǐla cǎsové obdobie a objem 
praktického tréningu.  

f. Vzdelanie, ktore ́ma ́byt ̌poskytnute ́rozhodcovi bude poskytnute ́sťyĺom „plemeno za plemenom“. 
Toto „plemeno za plemenom“ vzdelanie musi ́byt ̌vykonané v krajinaćh, kde sú niektoré plemena ́
bezňé a prit́omné v primeranom pocťe na väcšǐne vyśtav, ale tiez ̌v krajinaćh, ktoré sú ochotné naucǐt ̌
svojich rozhodcov a/alebo kandidat́ov na rozhodcov viac o sp̌ecifickyćh plemenaćh.  

g. Prakticke ́vzdelanie musi ́byt ̌absolvované pod dohlǎdom FCI uznanyćh a skúsenyćh rozhodcov pre 
exteriér. Kandidat́ musi ́piśat ̌posudky o psoch, ktoré posudzoval pocǎs svojho vzdelav́ania 
a poskytnút ̌ich rozhodcovi, ktorého zodpovednostǒu je potvrdit ̌rozhodcovské znalosti kandidat́a 
a jeho vyḱon a sprav́anie oficiaĺnej zodpovednej komisii.  

Po úspesňom dokoncěni ́praktického vzdelav́ania musi ́kandidat́ podstúpit ̌prakticky ́test pod 
dohlǎdom oficiaĺnej skúsǒbnej komisie. Tat́o skúsǒbna ́komisia musi ́poskytnút ̌piśomné stanovisko o 
teste a jeho vyśledkoch.  

h. Skúsǩa musi ́byt ̌vykonana ́z teórie aj praxe. Kandidat́i musia posúdit ̌minimaĺne dvoch psov bez 
ohlǎdu na plemeno. Kandidat́ musi ́vytvorit ̌naśledny ́posudok s dobryḿi a menej dobryḿi bodmi 
celkového vzhlǎdu a pohybu psov a musi ́venovat ̌pozornost ̌zdraviu a blahu psov. Posudky budú 
prediskutované so skúsǎjúcimi.  

Skúsǩy budú vykonané sp̌eciaĺnou komisiou urcěnou FCI NO a ktora ́bude postupovat ̌podlǎ 
sp̌ecifickyćh pravidiel FCI NO. V priṕade, zě FCI NO nema ́taket́o sp̌ecifické pravidla,́ postupuje sa 
nasledovne:  

Kandidat́ musi ́posúdit ̌a napiśat ̌posudok s kvalifikaćiou a umiestneniḿ, rovnako ako aj indikaćiou na 
vit́ǎza BOB.  

Kandidat́ musi ́dokaźat ̌skúsǒbnej komisii, zě:  



1. pozna ́sťandard a vie, ako ho pouzǐt ̌ 
2. pozna ́typické cřty a chyby a vie, ako ich ohodnotit ̌alebo nie  
3. vie, ako piśat ̌posudok  
4. pozna ́históriu plemena  
5. pozna ́povahu / praću / zdravie a probleḿy plemena  
6. pozna ́populaćiu plemena vo svojej krajine a v ostatnyćh krajinaćh  
7. pozna ́rozdiel medzi podobnyḿi a prib́uznyḿi plemenami  

i. Po schvaĺeni ́svojou FCI NO a po zahrnuti ́do jej zoznamu rozhodcov musi ́kandidat́ najprv pocǎs 
minimaĺne dvoch rokov posudzovat ̌plemeno/plemena,́ na ktore ́ma ́aprobaćiu v krajine, kde ma ́svoj 
oficiaĺny trvaly ́pobyt predtyḿ, nez ̌mu bude umozňené prijatie posudzovania na FCI CACIB vyśtavaćh 
mimo krajiny, kde ma ́svoj prav́ny pobyt.  

j. Rozhodca – alebo kandidat́ na rozhodcu – ktory ́zǐje dlhsǐe ako tri roky mimo krajiny, kde ma ́svoj 
prav́ny pobyt, je povinny ́absolvovat ̌ďalsǐe vzdelav́anie a ziśkat ̌aprobaćie na ďalsǐe plemena ́z krajiny, 
kde aktuaĺne zǐje. Toto ustanovenie sa netyḱa rozhodcov pre vsětky plemena.́  

k. Pokial ̌ma ́kandidat́ svoju krajinu pobytu vo viac ako jednej krajine, musi ́sa rozhodnút,̌ pod ktorou 
z nich sa chce stat ̌rozhodcom pre exteriér. Úrad FCI musi ́byt ̌o jeho rozhodnuti ́informovany.́ Keď uz ̌
raz kandidat́ na rozhodcu zacǎl svoj vzdelav́aci ́program pre konkrétne plemeno, skupinu alebo vsětky 
plemena,́ tento program musi ́pokracǒvat ̌v rovnakom rezǐme. V priṕade, zě sa rozhodca neustaĺe 
stǎhuje do inej FCI krajiny, Pravidla ́FCI pre rozhodcov stanovujú, zě licencia rozhodcu sa transferuje 
do novej krajiny pobytu po troch rokoch, pokial ̌pôvodna ́krajina pobytu neprenesie licenciu skôr.  

l. Pokial ̌FCI uzna ́nove ́plemeno, FCI skupinovy ́rozhodca alebo rozhodca pre vsětky plemena ́ma ́
automaticky povolené toto plemeno posudzovat ̌za predpokladu, zě toto plemeno je v skupine, ktorú 
je rozhodca kvalifikovany ́posudzovat.̌  

m. Je na zodpovednosti kazďej FCI NO ako cľena FCI, aby do svojho oficiaĺneho zoznamu rozhodcov 
FCI zacľenila len tyćh jednotlivcov, ktori ́splnili pozǐadavky uvedené vysšǐe, aby udrzǐavali svoj zoznam, 
rovnako ako aj vsětky informaćie o rozhodcoch aktualizovane ́a poskytovat ̌zoznam kazďorocňe 
úradu FCI. Tento zoznam musi ́jasne indikovat ̌plemena,́ pre ktoré je rozhodca oprav́neny ́udelǒvat ̌
CACIB, skupiny, ktoré je oprav́neny ́posudzovat ̌a cǐ je alebo nie je oprav́neny ́posudzovat ̌Best in 
Show. Pri piśani ́tohto zoznamu musi ́byt ̌sledovana ́nomenklatúra FCI.  

3 DEFINIĆIA ROZHODCOV PRE EXTERIEŔ  

FCI rozhodca pre plemeno je osoba, ktora ́bola schvaĺena ́svojou FCI NO posudzovat ̌jedno alebo viac 
plemien.  

Rozhodcom pre exteriér FCI NO môzě byt:̌  

1. a)  FCI rozhodca pre plemeno  
2. b)  FCI skupinovy ́rozhodca  
3. c)  FCI Medzinaŕodny ́rozhodca pre vsětky plemena ́ 
4. d)  FCI Naŕodny ́rozhodca pre vsětky plemena ́ 

FCI NO musi ́poskytnút ̌FCI kompletnú informaćiu tyḱajúcu sa kazďého rozhodcu, ktory ́ma ́povolenie 
posudzovat ̌mimo krajiny, kde ma ́prav́ny pobyt.  

4 AKO SA STAŤ ROZHODCOM PRE ĎALŠIE PLEMENÁ  



Rozhodcovia, ktori ́uz ̌sú oprav́neni ́a môzǔ posudzovat ̌jedno alebo viac plemien v akejkolv̌ek skupine 
a zělajú si rozsǐŕit ̌si aprobaćiu na ďalsǐe plemena,́ musia tak pozǐadat ̌piśomne, musia podstúpit ̌
prakticke ́vzdelav́anie a prejst ̌testom sťandardu plemena/plemien, o ktoré si chcú aprobaćiu 
dodatocňe rozsǐŕit.̌ Prakticky ́test pre zǐadané plemena ́je tiez ̌povinny.́  

V priṕade absolútnej nemozňosti poskytnút ̌jedince urcǐtého plemena pre prakticky ́test, musi ́
kandidat́ – ako alternativ́ne riesěnie – zlozǐt ̌rozsǐŕeny ́test z plemenného sťandardu 
plemena/plemien, ktoré zǐada posudzovat.̌ Toto pravidlo sa tyḱa len skúsenyćh rozhodcov, ktori ́si 
pridav́ajú nové plemeno alebo plemena.́  

5 AKO SA STAŤ SKUPINOVÝM ROZHODCOM  

FCI Skupinovy ́rozhodca je osoba, ktora ́bola schvaĺena ́svojou FCI NO posudzovat ̌na skupinovej 
úrovni jednu alebo viac skupiń spomedzi FCI oficiaĺnych skupiń podlǎ FCI nomenklatúry plemien. 
Vzdelav́anie skupinového rozhodcu musi ́trvat ̌minimaĺne jeden rok na kazďú z prvyćh piatich skupiń, 
o ktoré zǐada. FCI skupinovy ́rozhodca je schvaĺeny ́udelit ̌CACIB ktoreḿukolv̌ek plemenu tejto 
skupiny. Po schvaĺeni ́sú FCI skupinovy ́rozhodcovia z FCI NO oprav́neni ́posudzovat ̌sútǎz ̌BOG na 
CACIB vyśtavaćh v skupine/skupinaćh, pre ktoré sú kvalifikovani.́  

Ak je plemeno presunuté do skupiny, pre ktorú nie je rozhodca kvalifikovany,́ ponechav́a si rozhodca 
prav́o posudzovat ̌dotycňe ́plemeno.  

Predtyḿ, nez ̌je kandidat́ovi umozňené sťudovat ̌na viac ako jednu skupinu, FCI NO musi ́ohodnotit ̌
jeho spôsob posudzovania. FCI NO ma ́prav́o rozhodnút,̌ cǐ si zěla ́zacľenit ̌rozhodcu do sp̌ecifického 
programu pre skupinovyćh rozhodcov, cǐ dokonca do programu rozhodcov pre vsětky plemena.́  

FCI klú̌cǒvé skupiny sú skupiny 1, 2, 3 a 9.  

1. Rozhodca môzě pozǐadat ̌o vzdelav́anie ako skupinovy ́rozhodca pre svoju prvú skupinu, keď 
bol rozhodcom minimaĺne sťyri roky a posudzoval minimaĺne tri plemena ́danej skupiny. 
Pocǎs tohto obdobia musi ́posudzovat ̌plemeno, pre ktore ́ma ́aprobaćiu minimaĺne pätǩrat́. 
In alternative / alternativ́ne musi ́pocǩat ̌tri roky po ziśkani ́aprobaćie na svoje prvé plemeno 
nez ̌pozǐada o vzdelav́anie ako skupinovy ́rozhodca.  

2. Keď je kandidat́ vzdelav́any ́pre svoju prvú skupinu, musi ́najprv dokoncǐt ̌tento proces 
predtyḿ, nez ̌zacňe vzdelav́anie pre druhú skupinu. Tyḿto spôsobom vzdelav́anie v prvyćh 
skupinaćh môzě byt ̌uskutocň̌ované skupinu po skupine.  

3. Kandidat́i v prvyćh piatich skupinaćh musia zvaźǐt,̌ zě nemôzǔ byt ̌vzdelav́ani ́súbezňe vo viac 
ako jednej skupine, keď pracujú v raḿci jednej z klú̌cǒvyćh FCI skupiń.  

4. Po tom, cǒ dokoncǐ ́svoju piatu skupinu, môzě byt ̌kandidat́ vzdelav́any ́naraz aj vo viac ako 
dvoch skupinaćh.  

5. Vzdelav́anie v prvej skupine trva ́minimaĺne dva roky. V ďalsǐćh skupinaćh môzě byt ̌
vzdelav́anie dokoncěné za jeden rok.  

6. Skúsǩa kandidat́a musi ́pozostav́at ̌z praktickej skúsǩy pre jedno plemeno alebo pre jednu 
skupinu plemien a teoretickej cǎsti pre túto skupinu plemien. Po schvaĺeni ́pre urcǐty ́pocět 
plemien v raḿci rovnakej FCI skupiny, je mozňé, aby bol skupinovy ́rozhodca schvaĺeny ́pre 
ostatné plemena ́v tejto skupine bez skúsǩy, avsǎk za predpokladu, zě podstúpil dobré 
vzdelav́anie. Je ponechané na FCI NO, aby stanovilo pozǐadavky na takéto sp̌eciaĺne 
vzdelav́anie.  

7. Po zavrśěni ́svojej piatej skupiny môzě kandidat́ oficiaĺne piśomne pozǐadat ̌svoju FCI NO o 
vzdelav́anie pre viac skupiń, cǐ dokonca o vzdelav́anie ako rozhodca pre vsětky plemena.́  



8. Pocǎs tréningu pre jednu alebo viac skupiń musi ́kandidat́ pokracǒvat ̌v posudzovani ́plemien, 
pre ktore ́uz ̌ziśkal aprobaćiu.  

i. FCI NO musi ́informovat ̌FCI o rozhodcovi, ktory ́sa stal skupinovyḿ rozhodcom pre svoju prvú 
skupinu.  

6 AKO SA STAŤ FCI MEDZINÁRODNÝM ROZHODCOM PRE VŠETKY PLEMENÁ  

FCI medzinaŕodny ́rozhodca pre vsětky plemena ́je rozhodca, ktory ́bol svojou FCI NO schvaĺeny ́
posudzovat ̌vsětky plemena ́vsětkyćh FCI uznanyćh skupiń. Len takyt́o rozhodcovia sú schvaĺeni ́
pôsobit ̌na CACIB vyśtavaćh na celom svete pre vsětky FCI uznané plemena.́  

Nominaćia na to, aby sa rozhodca stal FCI medzinaŕodnyḿ rozhodcom pre vsětky plemena ́je 
ponechana ́vyh́radne v jurisdikcii FCI N, ktorej sa to tyḱa. Osobitne venujúc pozornost ̌pocťu plemien 
registrovanyćh v priślusňej krajine.  

Avsǎk takyt́o rozhodcovia môzǔ byt ̌spôsobili ́ako FCI medzinaŕodny ́rozhodcovia pre vsětky plemena ́
az ̌desat ̌rokov od schvaĺenia pre ich prvú skupinu. FCI NO musi ́brat ̌do úvahy, zě rozhodca môzě byt ̌
medzinaŕodnyḿ rozhodcom pre vsětky plemena ́pokial ̌bol vzdelav́any ́a schvaĺeny ́pre rozlicňé 
plemena ́vo vsětkyćh skupinaćh. Tieto plemena ́sú prinajmensǒm urcǐtyḿ mnozštvom plemien, ktoré 
sú bezňé v krajine, kde ma ́rozhodca svoj oficiaĺny trvaly ́pobyt. Nevyhnutná informaćia o schvaĺeni ́a 
nominaćii rozhodcu za FCI medzinaŕodného rozhodcu pre vsětky plemena ́musi ́byt ̌zaslana ́na úrad 
FCI pre definitívne uznanie (viď príloha 1).  

1. Aby mohol rozhodca zacǎt ̌vzdelav́anie na FCI medzinaŕodného rozhodcu pre vsětky 
plemena,́ musi ́byt ̌schvaĺeny ́posudzovat ̌minimaĺne pät ̌z FCI skupiń.  

2. Aby mohol zacǎt ̌vzdelav́anie na FCI medzinaŕodného rozhodcu pre vsětky plemena,́ musi ́byt ̌
minimaĺne jedna z jeho piatich skupiń klú̌cǒvou skupinou.  

3. Je na FCI NO, aby navrhla kandidat́a, aby sa stal skupinovyḿ rozhodcom v súlade s vysšǐe 
uvedenyḿi pravidlami a postupmi.  

4. Musi ́byt ̌brané do úvahy, zě FCI rozhodca pre vsětky plemena ́musi ́byt ̌vzdelav́any ́vo 
vsětkyćh desiatich skupinaćh.  

5. Obdobie, ktoré musi ́uplynút ̌od schvaĺenia jeho prvej FCI skupiny a schvaĺeniḿ jeho FCI 
sťatútu pre vsětky plemena,́ musi ́byt ̌minimaĺne desat ̌rokov.  

6. FCI NO posiela na zaḱlade zǐadosti FCI, zoznam novyćh FCI rozhodcov pre vsětky plemena ́na 
FCI informujúc ich o podrobnostiach ich vzdelav́ania a skúsenostiach tohto rozhodcu.  

7 AKO SA STAŤ FCI NÁRODNÝM ROZHODCOM PRE VŠETKY PLEMENÁ  

FCI naŕodny ́rozhodca pre vsětky plemena ́je rozhodca, ktory ́bol schvaĺeny ́svojou FCI NO posudzovat ̌
vsětky plemena ́na naŕodnej úrovni. Takyt́o rozhodca je oprav́neny ́posudzovat ̌vsětky FCI uznané 
plemena ́na CACIB vyśtavaćh len v krajine, kde ma ́svoj prav́ny pobyt. Avsǎk takyt́o rozhodca môzě 
byt ̌oprav́neny ́posudzovat ̌vsětky plemena ́v jeho krajine, keď bol schvaĺeny ́ako rozhodca pre 
minimaĺne pät ̌FCI skupiń. Toto sa tyḱa len FCI NO, kde pocět psov prihlaśeny ́na vyśtavy bezňe 
neprekracǔje 100 (sto) plemien. FCI naŕodny ́rozhodca pre vsětky plemena ́ma ́umozňené posudzovat ̌
mimo krajiny, kde ma ́svoj trvaly ́pobyt len tie plemena,́ pre ktoré bol FCI schvaĺeny ́ako skupinovy ́
rozhodca alebo rozhodca pre plemeno a je uznany ́vo svojej vlastnej krajine. Informaćia o schvaĺeni ́a 
nominaćii ako naŕodného rozhodcu pre vsětky plemena ́musi ́byt ̌zaslana ́na FCI.  

8 VŠEOBECNE ́PODMIENKY NA UZNANIE ZA ROZHODCU PRE EXTERIEŔ  



Len ti ́rozhodcovia, ktori ́sú zahrnuti ́v zozname rozhodcov pre exteriér ktorejkolv̌ek FCI NO v súlade s 
prechad́zajúcimi podmienkami, majú povolené udelǒvat ̌CACIB na medzinaŕodnyćh vyśtavaćh. 
Plemena,́ ktoré môzǔ posudzovat ̌FCI rozhodcovia z FCI zmluvnyćh partnerskyćh krajiń, sú jasne 
uvedene ́v individuaĺnych kontraktoch podpiśanyćh FCI a zmluvnyḿ partnerom.  

 Rozhodcovia, ktori ́boli schvaĺeni ́svojimi FCI NO, ale neposudzovali pät ̌alebo viac rokov, 
musia podstúpit ̌novy ́prakticky ́test predtyḿ, nez ̌je im znovu umozňené posudzovat.̌ 
Predtyḿ, nez ̌FCI NO opätovne udeli ́povolenie posudzovat ̌, musi ́preverit ̌spôsobilost ̌
zǐadatelǎ posudzovat ̌plemeno alebo plemena,́ pre ktoré predtyḿ ziśkal aprobaćie.  

 Rozhodcovia emigrujúci do krajiny, ktorej naŕodna ́kynologicka ́organizaćia (ďalej nazyv́ana ́
NO) nie je cľenom FCI alebo jej zmluvnyḿ partnerom, môzǔ, na zaḱlade zǐadosti na FCI, zostat ̌
pripusteni ́pre plemena,́ pre ktore ́ziśkali aprobaćiu FCI NO, za predpokladu, zě proti nim nie 
je vedené disciplinaŕne konanie, zě pozyv́ajúci organizat́or je informovany ́a zě FCI s tyḿto 
taktiez ̌súhlasi.́ Úrad FCI zachovav́a zodpovedajúci zoznam a vyda ́autorizaćiu na 
posudzovanie. Jurisdikciu nad takyḿito rozhodcami ma ́FCI. Takyt́o rozhodcovia nemajú viac 
mozňost ̌ďalsǐeho FCI vzdelav́ania pre ďalsǐe plemena ́a/alebo skupiny.  

 Rozhodcovia emigrujúci z krajiny, ktorej NO je cľenom FCI, do inej takejto krajiny zostav́ajú 
pripusteni ́a mali by byt ̌schvaĺeni ́FCI NO novej krajiny, kde majú novy ́oficiaĺny trvaly ́pobyt 
pre plemena,́ pre ktore ́majú aprobaćie udelené pôvodnou FCI NO za predpokladu, zě proti 
nim nie je vedene ́disciplinaŕne konanie. Takyt́o rozhodcovia musia na FCI NO novej krajiny 
poslat ̌zǐadost ̌najneskôr do uplynutia troch rokov po zmene prav́neho pobytu. Za tyćhto 
rozhodcov je potom zodpovedna ́tat́o FCI NO.  

 Rozhodca alebo kandidát na rozhodcu môže byť uvedený v zozname rozhodcov FCI NO inej 
krajiny len v prípade, že má legálny trvalý pobyt v krajine jeho novej FCI NO minimálne 12 po 
sebe nasledujúcich mesiacov. Tento rozhodca musí poslať žiadosť na FCI NO v jeho novej 
krajine najneskôr do troch rokov od zmeny bydliska. Táto FCI NO bude potom za tohto 
rozhodcov zodpovedná.  

 FCI NO, v ktorej chce rozhodca byť zaregistrovaný, musí – pred tým, ako je rozhodnuté o jeho 
zaradení do zoznamu rozhodcov – požiadať FCI NO, z ktorej pochádza, či nemá nejaké 
výhrady voči tomuto zaradeniu. Ak nie sú žiadne výhrady, osoba môže byť na zoznam 
zaradená. Ak sú výhrady, bývalá FCI NO bude informovať novú FCI NO o dôvodoch. FCI NO v 
krajine, kde sa osoba chce usadiť, musí rešpektovať výhrady a túto osobu na svoj zoznam 
rozhodcov nesmie zaradiť. Rozhodca má právo sa obrátiť na FCI. Pokiaľ nie je urobené 
konečné rozhodnutie, nemôže byť zaradený na zozname rozhodcov FCI NO novej krajiny. 
Kópia korešpondencie musí byť preposlaná na FCI.  

9 VŠEOBECNE ́POVINNOSTI ROZHODCU PRE EXTERIEŔ  

Na vyśtavaćh v krajinaćh, ktorej NO je cľenom FCI musia rozhodcovia pre exteriér vzďy postupovat ̌
podlǎ platnyćh FCI sťandardov plemien, ktoré posudzujú, pokial ̌tieto nie sú v rozpore s vnútornyḿi 
prav́nymi predpismi. Nemôzǔ interpretovat ̌zǐaden sťandard v zmysle, ktory ́by bol v rozpore 
s funkcňyḿ zdraviḿ psa.  

Pri posudzovani ́musi ́ktoryḱolv̌ek rozhodca striktne dodrzǐavat ̌tieto pravidla ́pre rozhodcov, ako aj 
vyśtavne ́predpisy FCI a ostatné FCI pravidla.́  

Rozhodcovia sa musia pripravit ̌na kazďú vyśtavu sťúdiom sťandardov a vsětkyćh ostatnyćh dôezǐtyćh 
pravidiel.  

Rozhodcovia musia:  



 Byť fit pre posudzovanie pridelených plemien, rešpektujúc psov aj vystavovateľov  
 Byt ̌vzďy dôkladni ́a pozorni ́pri svojej praći;  
 Posudzovat ̌psy vzďy podlǎ platného sťandardu konkret́neho plemena;  
 Dodrzǐavat ̌FCI kód zav́äzkov rozhodcov pre exteriér smerujúci k blahu cǐstokrvnyćh psov;  
 Resp̌ektovat ̌svojich kolegov-rozhodcov a vystavovatelǒv  

10 CESTOVNE ́A POISŤOVACIE DOJEDNANIA  

a. Cestovné dojednania  

Je na slobodnej vôli rozhodcov dohodnút ̌si s organizat́ormi vyśtav súkromné dohody, ktoré sa môzǔ 
odlisǒvat ̌od tyćh, cǒ sú stanovené v Dodatku k Pravidlaḿ o vyśtavaćh psov a rozhodcoch pre exteriér 
Medzinaŕodnej kynologickej federaćie. Ak vsǎk taket́o súkromne ́dohody uzavreté neboli, 
rozhodcovia by mali ocǎkav́at,̌ zě im budú poskytnute ́benefity uvedené v Dodatku.  

Odporúcǎme, aby sa financňé dohody nacřtli vopred formou kontraktu alebo piśomného dohovoru 
medzi rozhodcom a organizat́orom vyśtavy a mali by byt ̌ctené oboma stranami.  

b. Poistenie  

Rozhodca by mal podpiśat ̌poistǒvaci ́kontrakt (zrusěnie letu, nehoda, atď.)vzďy, keď je pozvany ́
posudzovat ̌do zahranicǐa. Zvaźǐac vysoké mnozštvo rozlicňyćh mozňosti ́ponúkanyćh v jednotlivyćh 
cľenskyćh krajinaćh, rozhodcovi sa odporúcǎ postupovat ̌nasledovne:  

 Rozhodca, ktory ́cǎsto posudzuje v zahranicǐ ́by mal takyt́o kontrakt podpiśat ̌na cely ́rok;  
 Rozhodca, ktory ́posudzuje v zahranicǐ ́len zriedkavo by mal takyt́o kontrakt podpisovat ̌v 

sťyĺe „vyśtava-po-vyśtave“.  

11 SPRÁVANIE  

1. Vsěobecne  

Kazďy ́rozhodca pre exterieŕ ktorejkolv̌ek FCI cľenskej organizaćie uskutocň̌uje dôlezǐtú úlohu 
v medzinaŕodnej kynologickej spolocňosti. Jeho sprav́anie by preto malo byt ̌zodpovedné a bez vyt́ok, 
cǐ uz ̌posudzuje alebo jedna ́ako súkromna ́osoba.  

Naśledne:  

 Rozhodca by nikdy nemal mesǩat ̌na svoje posudzovanie alebo opustit ̌vyśtavisko pred tyḿ, 
nez ̌úplne dokoncǐ ́svoje povinnosti, ktore ́mu boli pridelené.  

 Rozhodca by nemal kritizovat ̌praću iného rozhodcu.  
 Za zǐadnych okolnosti ́nemôzě rozhodca vyzǎdovat ̌vymenovanie posudzovat.̌  
 Rozhodcovi nie je dovolene ́nahliadat ̌do katalógu vyśtavy pred alebo pocǎs posudzovania.  
 V kruhu sa musi ́rozhodca sprav́at ̌primerane a prezriet ̌vsětkyćh psov bez diskriminaćie. Mal 

by byt ̌triezvo a vhodne oblecěny ́v súlade s úlohou, ktorú ma ́splnit ̌a vzďy by mal byt ̌
korektny ́a v mestskom sťyĺe.  

 Rozhodca v kruhu nesmie fajcǐt.̌  
 Rozhodca v kruhu nesmie pozǐv́at ̌alkohol.  
 Rozhodca v kruhu nesmie pouzǐv́at ̌mobilny ́telefón, kyḿ posudzuje.  
 Rozhodca nesmie prihlaśit ̌ani vystavit ̌psa na vyśtave, kde pôsobi ́ako rozhodca.  



 Partner, akyḱolv̌ek cľen najblizšěj rodiny alebo osoba zǐjúca s rozhodcom v spolocňej 
domaćnosti môzě prihlaśit ̌cǐ vystavit ̌akéhokolv̌ek psa takého plemena/plemien, ktoré tento 
rozhodca neposudzuje v tento deň na vyśtave.  

 Psy, ktore ́rozhodca vystavuje na CACIB vyśtave, kde nepôsobi ́ako rozhodca, musia byt ̌buď 
odchované, vlastnené alebo spoluvlastnené niḿ, jeho partnerom, cľenom jeho najblizšěj 
rodiny alebo osobou zǐjúcou s niḿ v spolocňej domaćnosti.  

 Rozhodca nemôzě posudzovat ̌zǐadneho psa, ktorého buď vlastnil, spoluvlastnil, pripravoval, 
mal v drzb̌e alebo predal pocǎs poslednyćh sǐestich mesiacov pred vyśtavou, na ktorej pôsobi ́
ako rozhodca. To isté plati ́pre psa v majetku jeho partnera, cľena najblizšěj rodiny alebo 
akejkolv̌ek osoby zǐjúcej s niḿ v spolocňej domaćnosti.  

 Rozhodcovi nie je dovolene ́cestovat ̌na vyśtavu, na ktorej posudzuje s vystavovatelm̌i, ktori ́
vystavujú svoje psy tomuto rozhodcovi na tyćhto podujatiach.  

 Za zǐadnych okolnosti ́sa nesmie rozhodca styḱat ̌alebo byv́at ̌u vystavovatelǒv, ktori ́
vystavujú pod niḿ svoje psy. Rozhodca môzě takto konat ̌az ̌PO dokoncěni ́jeho 
rozhodcovskyćh zav́äzkov.  

2. Prijatie zav́äzku  

a. Rozhodca pre exteriér FCI môzě posudzovat ̌len na podujatiach organizovanyćh FCI NO alebo 
klubmi pridruzěnyḿi k FCI NO. FCI rozhodca pre exteriér nema ́povolene ́posudzovat ̌na 
podujatiach neuznanyćh FCI, pokial ̌tieto podujatia nie sú organizované krajinami, ktoré 
nespadajú pod jurisdikciu FCI (iné nez ̌cľenské alebo zmluvne ́krajiny). Avsǎk, v takomto 
priṕade musi ́rozhodca ziśkat ̌autorizaćiu z FCI NO krajiny, kde ma ́prav́ny pobyt. Vsětci 
rozhodcovia pozvani ́posudzovat ̌na akomkolv̌ek podujati ́organizovanom FCI NO/alebo 
klubom pridruzěnyḿ k FCI NO musia ziśkat ̌schvaĺenie FCI NO krajiny, kde majú svoj prav́ny 
pobyt s vyńimkou sp̌ecifickyćh ustanoveni ́indikovanyćh v bode 3 „povolenia pre rozhodcov“.  

b. Po obdrzǎni ́pozvania posudzovat ̌v krajine mimo krajiny, kde ma ́svoj prav́ny pobyt, musi ́
rozhodca urobit ̌vsětky nevyhnutné sětrenia, aby zistil, zě organizaćia vyśtavy spada ́pod 
jurisdikciu FCI alebo je usporiadana ́organizaćiou uznanou FCI.  

c. Ak je vyśtava organizovana ́klubom, musi ́si rozhodca overit,̌ zě tento klub je oficiaĺne uznany ́
FCI NO alebo FCI zmluvnyḿ partnerom krajiny, kde sa vyśtava kona.́  

d. Ak posudzuje mimo krajiny, kde ma ́svoj oficiaĺny trvaly ́pobyt, musi ́rozhodca plynule hovorit ̌
minimaĺne jednyḿ zo sťyroch jazykov FCI (anglicťina, francúzsťina, nemcǐna alebo 
sp̌anielcǐna). V priṕade, zě rozhodca nie je schopny ́splnit ̌túto pozǐadavku, je zodpovedny ́za 
poskytnutie svojho tlmocňiḱa, pokial ̌to vyzǎduje organizat́or vyśtavy.  

e. Za zǐadnych okolnosti ́nemôzě rozhodca na zǐadnej vyśtave súhlasit ̌s posúdeniḿ plemena, 
pre ktore ́nema ́aprobaćiu udelenú svojou naŕodnou organizaćiou. To isté sa tyḱa 
posudzovania na úrovni Best in Group a Best in Show.  

f. Vsětci rozhodcovia, vrat́ane tyćh, ktori ́pochad́zajú z krajiń, ktoré nie sú cľenmi FCI, musia za 
kazďyćh okolnosti ́dodrzǐavat ̌FCI plemenne ́sťandardy, keď posudzujú na vyśtavaćh pod 
zaśťitou FCI.  

g. Rozhodcovia z krajiń, ktore ́nie sú cľenmi FCI a rozhodcovia z FCI asociovanyćh cľenskyćh 
krajiń pri posudzovani ́na FCI medzinaŕodnyćh vyśtavaćh s licenciou posudzovat ̌plemena ́
uznané ich naŕodnou kynologickou organizaćiou.  

h. Vsětci rozhodcovia z krajiń, ktoré nie sú cľenmi FCI a sú pozvani ́posudzovat ̌FCI vyśtavu, 
musia vyplnit ̌sťandardizovany ́dotazniḱ vydany ́FCI (prilozěny)́. Tento by im mal byt ̌vcǎs 
zaslany ́pozyv́ajúcou naŕodnou organizaćiou a musi ́byt ̌vrat́eny ́podpiśany ́na schvaĺenie.  

i. Rozhodca ma ́absolútne zakaźané úcťovat ̌dvojakú nah́radu akyćhkolv̌ek vyd́avkov spojenyćh 
s jeho posudzovatelškyḿi zav́äzkami. Ak sa zisti,́ zě rozhodca uviedol dvojite ́preplatenie 
vyd́avkov, bude tvrdo potrestany ́svojou FCI NO.  



3. Povolenia pre rozhodcov  

FCI rozhodcovia pre plemeno musia mat ̌na to, aby mohli posudzovat ̌na FCI vyśtavaćh piśomny ́
súhlas svojej priślusňej kynologickej organizaćie. Len rozhodcom autorizovanyḿ svojou naŕodnou 
organizaćiou posudzovat ̌tieto plemena ́je umozňene ́posudzovat ̌psy. Pokyḿ si plnia úlohu, sú 
povinni ́posudzovat ̌striktne a vyĺucňe podlǎ FCI plemenného sťandardu, ktory ́je aktuaĺne platny.́  

FCI skupinovi ́rozhodcovia z FCI federativ́nej FCI NO majú povolene ́posudzovat ̌- bez akejkolv̌ek 
oficiaĺnej autorizaćie z ich naŕodnej kynologickej organizaćie - vsětky plemena ́zo skupiń, pre ktore ́sú 
kvalifikovani,́ rovnako ako aj Best of Group pre skupiny, pre ktoré sú kvalifikovani.́ Môzǔ posudzovat ̌
sútǎz ̌Best in Show za predpokladu, zě naŕodna ́kynologicka ́organizaćia a pozyv́ajúca krajina to 
schvaĺia a zě je rozhodca oprav́neny ́ako FCI skupinovy ́rozhodca pre minimaĺne dve FCI skupiny.  

FCI medzinaŕodni ́rozhodcovia pre vsětky plemena ́z federativ́nej FCI NO majú povolene ́posudzovat ̌- 
bez akejkolv̌ek oficiaĺnej autorizaćie z ich naŕodnej kynologickej organizaćie – akeḱolv̌ek plemeno, 
akúkolv̌ek sútǎz ̌vrat́ane Best of Group a Best in Show.  

FCI medzinaŕodni ́rozhodcovia pre vsětky plemena ́majú povolene ́posudzovat ̌akeḱolv̌ek plemeno 
uznané len na naŕodnej úrovni za predpokladu, zě im plemenny ́sťandard poskytol organizat́or 
vyśtavy nacǎs. To isté sa tyḱa FCI skupinovyćh rozhodcov pre plemena,́ ktore ́sú v skupine, pre ktorú 
je rozhodca schvaĺeny.́  

Na vsětkyćh FCI vyśtavaćh musia byt ̌minimaĺne 2/3 zboru rozhodcov FCI rozhodcovia schvaĺeni ́FCI 
NO (rozhodcovia pre plemeno – skupinovi ́– pre vsětky plemena)́.  

12 SANKCIE  

1. Kazďy ́rozhodca porusǐaci akyḿkolv̌ek spôsobom FCI vyśtavné pravidla ́a/alebo naŕodné pravidla,́ 
rovnako ako aj FCI pravidla ́pre rozhodcov pre exteriér, spada ́pod jurisdikciu svojej FCI NO, ktora ́
musi ́potrestat ̌dotycňého rozhodcu, ak bolo porusěnie dokaźané. FCI NO je povinna ́poskytnút ̌
pravidlo, ktoré presadzuje potrestanie kazďé pochybenie alebo porusěnie zo strany ich rozhodcu.  

2. Dotycňému rozhodcovi musi ́byt ̌zarucěné vypocǔtie, cǐ uz ̌ústne alebo piśomné. Rozhodca musi ́
mat ̌prav́o odvolat ̌sa vocǐ rozhodnutiu. Žiadna osoba, ktora ́bola zainteresovana ́do ulozěnia 
trestu nesmie byt ̌cľenom odvolacieho orgańu.  

3.   FCI NO musi ́predpokladat ̌nasledujúce mozňosti potrestania:  

a)  urovnat ̌priṕad bez potrestania  

b)  vydat ̌varovanie s alebo bez hrozby zaḱazu vyḱonu cǐnnosti rozhodcu  

c)  zakaźanie osobe posudzovat ̌na urcǐté cǎsove ́obdobie  

d)  zrusěnie rozhodcu  

e)  odmietnutie alebo stiahnutie povolenia/i ́posudzovat ̌v zahranicǐ ́ 

4. Po nadobudnuti ́prav́nej úcǐnnosti musi ́byt ̌FCI informovane ́jej FCI NO.  

13. VYKONÁVACIE USTANOVENIA  



Ak sa cǎsti tyćhto pravidiel stanú neplatnyḿi, môzě Vyḱonny ́vyb́or FCI svojiḿ zav́erecňyḿ 
rozhodnutiḿ podniknút ̌kroky vedúce k zmene cǎsti ́tyćhto pravidiel v zaújme toho, aby zabezpecǐl 
platnost ̌akéhokolv̌ek medzinaŕodného podujatia organizovaného podlǎ FCI pravidiel a zabezpecǐt ̌
pouzǐtie tyćhto pravidiel.  

Zneplatnenie jednej alebo viaceryćh cǎsti ́tyćhto pravidiel nevedie k zneplatneniu celyćh pravidiel.  

Tieto pravidla ́vstupujú do platnosti okamzǐte po schvaĺeni ́FCI Generaĺnym zhromazďeniḿ a musia 
byt ̌distribuovane ́vsětkyḿ cľenom a zmluvnyḿ partnerom FCI.  

Autentickou verziou je anglicka ́verzia.  

Tieto pravidla ́boli schvaĺené Generaĺnym zhromazďeniḿ FCI na stretnuti ́v Berlińe, 31. októbra 2007. 
Do platnosti vstúpili 1. januaŕa 2008.  

Zmeny vyznačené tučným a kurzívou boli schválene ́Prezídiom FCI v Amsterdame v apríli 2016 a sú 
v platnosti odo dňa ich publikovania. 

 

Doplnok k PRAVIDLÁM PSIĆH VÝSTAV A ROZHODCOV PRE EXTERIEŔ 
Medzinárodnej kynologickej federácie 

DOPLŇUJÚCE PRAVIDLÁ PRE CESTOVNE ́VÝDAVKY ROZHODCOV  

1.  

Vsětky bezňé cestovné vyd́avky vrat́ane skutocňého kilometrovného (refundaćia bude rozhodnuta ́
Generaĺnym zhromazďeniḿ FCI, minimaĺne 0,35 euro na kilometer) parkovanie, vlak, autobus, taxi, 
let (ekonomicka ́letenka za rozumnú cenu vrat́ane poistenia proti zrusěniu letu – pokial ̌to je mozňe ́– 
a mozňost ̌na zmenu), rovnako ako aj strava pocǎs cesty na vyśtavu, ktore ́vznikli rozhodcovi, musia 
byt ̌preplatené okamzǐte pri prićhode alebo podlǎ akyćhkolv̌ek predchad́zajúcich dojednani ́
uzavretyćh s organizat́orom.  

2.  

Pre posudzovanie na všetkých svetovyćh a sekcňyćh a taktiež medzinaŕodnyćh vyśtavaćh 
organizovaných krajinami patriacich do Európskej sekcie FCI plati,́ zě rozhodca dostane od 
organizat́ora vyśtavy naviac oproti vysšǐe uvedenyḿ vyd́avkom minimaĺne 50,- euro ako dennú dav́ku 
na kazďy ́deň posudzovania a 35,- euro na každý deň cestovania.   

Pre posudzovanie na medzinárodných výstavách v krajinách patriacich pod ostatné sekcie FCI 
denná dávka musí byť minimálne 35,- euro (deň posudzovania aj deň cestovania) naviac oproti 
vyššie uvedeným výdavkom (viď bod 1). 
Na všetkých medzinárodných výstavách má organizat́or právo poskytnút ̌dennú dav́ku pre svojich 
domaćich rozhodcov podlǎ zaḱonov svojej krajiny.  

 



Zmeny vyznačené tučným písmom boli odsúhlasené Prezídiom FCI v Helsinkách v októbri 
2013. V platnosti sú od 1. januára 2014. 
 
Objasnenia tučným a kurzívou boli odsúhlasené Prezídiom FCI v Cancune v apríli 2014.  


