SLOVENSKÁ KY NOLOGI CK Á JE DNOTA
Furmanská 9, 841 03 Bratislava
PORIADOK PRE MENOVANIE ROZHODCOV
PRE POSUDZOVANIE EXTERIÉRU PSOV
I. Účel
Poriadok pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov (ďalej len rozhodcov)
vychádza z predpisov FCI. Vymedzuje základné podmienky pre menovanie rozhodcov, ich
rozdelenie a disciplinárne konanie voči rozhodcom v prípade ich porušenia vymenovaných v
čl. V, VIII tohto poriadku. Členské organizácie SKJ nemajú právo tieto všeobecné podmienky
meniť. Menovanie člena členskej organizácie SKJ za rozhodcu nie je nárokovateľné. Počas
výkonu funkcie rozhodcu pre exteriér musí byť rozhodca členom niektorej z členských
organizácii SKJ. Ukončením členstva v členskej organizácii SKJ končí aj platnosť jeho
menovania za rozhodcu. SKJ udeľuje súhlas rozhodcovi k zúčastneniu sa výstavy. Tento
súhlas je vo výlučnej kompetencii SKJ a preto nie je nárokovateľný. Nesúhlas nemusí byť
zdôvodnený.
II. Pojmy
Pre potreby tohto poriadku a súvisiacich predpisov sa stanovujú nasledujúce pojmy:
Rozhodca: Osoba spĺňajúca podmienky ustanovené týmto poriadkom a menovaná Prezídiom
SKJ ako rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov.
Čakateľ: Osoba spĺňajúca podmienky prijatia stanovené týmto poriadkom a zaradená do
prípravy čakateľov na funkciu rozhodcu.
Aprobácia: Plemeno alebo plemená psov, ktorých exteriér je rozhodca oprávnený
posudzovať.
Rozšírenie aprobácia: Proces, v ktorom rozhodca s určitou aprobáciou získava oprávnenie
posudzovať ďalšie plemená psov.
Dôležité plemená: plemená psov v jednotlivých skupinách, ktoré sú dôležité pre
posudzovanie celej skupiny FCI. Získanie aprobácie na tieto plemená je podmienkou
rozšírenia kvalifikácie rozhodcu na celú skupinu FCI. Sú uvedené v prílohe tohto poriadku.
Plemená z príslušnej skupiny vystavované na Slovensku: Plemená, v ktorých je aspoň
jeden jedinec prihlásený na 70% národných a medzinárodných výstav na Slovensku za
predchádzajúci kalendárny rok.
Hospitácia: Účasť čakateľa alebo rozhodcu, ktorý si rozširuje aprobáciu, v kruhu pri
posudzovaní psov delegovaným rozhodcom.
Národný rozhodca: Rozhodca s oprávnením posudzovať plemená psov, pre ktoré má
aprobáciu, na výstavách a ďalších akciách všetkých úrovní na území SR. Na zahraničných
akciách, na ktoré bol riadne delegovaný SKJ môže posudzovať a to mimo akcií
medzinárodných, sekčných (napr. európska) a svetových. Akcie musia byť organizované pod
záštitou FCI.
Medzinárodný rozhodca: Rozhodca s oprávnením posudzovať plemená psov, pre ktoré má
aprobáciu na výstavách a ďalších akciách všetkých úrovní na území SR aj v zahraničí. Akcie
musia byť organizované pod záštitou FCI a rozhodca na ne musí byť riadne delegovaný SKJ
alebo SKJ povereným usporiadateľom.
Skupinový rozhodca: Rozhodca oprávnený posudzovať jednu alebo niekoľko skupín FCI a
neuznané plemená priradené k príslušným skupinám FCI.
Rozhodca pre všetky plemená: Rozhodca oprávnený posudzovať všetky plemená psov FCI.
Zbor rozhodcov: Zbor rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov (ďalej len Zbor
rozhodcov) je odbornou komisiou SKJ, ktorá združuje rozhodcov pre exteriér.
III. Podmienky pre menovanie rozhodcov
Čakateľom sa môže stať žiadateľ splnením požiadaviek SKJ stanovených v tomto poriadku.
Žiadateľ o čakateľa na funkciu rozhodcu pre exteriér svoju žiadosť odporúčanú chovateľským
klubom zašle na členskú organizáciu SKJ, v ktorej je príslušný klub členom.
Po prerokovaní na príslušných orgánoch členskej organizácie, v prípade kladného vyjadrenia,
táto postúpi žiadosť aj s odporučením na Zbor rozhodcov. Predsedníctvo Zboru rozhodcov po
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posúdení žiadosti a splnenia podmienok pre prijatie za čakateľa rozhodne o pripustení
žiadateľa k prijímacej skúške pred skúšobnou komisiou.
Po ukončení prijímacej skúšky predsedníctvo Zboru rozhodcov po prerokovaní postúpi
žiadosť na prezídium SKJ s návrhom riešenia.
Podmienky pre prijatie čakateľa:
a) Odborné, fyzické, verbálne a morálne predpoklady.
b) Úspešne absolvovaný psychologický test, ktorý môže byť v prípade neúspešného
absolvovania opakovaný a vek minimálne 23 rokov.
c) Čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezaoberá obchodnou činnosťou v oblasti predaja
psov.
d) Uchádzač musí preukázať, že je 5 rokov aktívnym chovateľom s registrovaným názvom
chovateľskej stanice, odchovy sú zapísané v plemennej knihe SKJ a že odchoval minimálne 5
vrhov jedného z plemien, ktoré chce posudzovať. Výnimku môže povoliť Prezídium SKJ
rodinným príslušníkom, žijúcim s vlastníkom chovateľskej stanice v spoločnej domácnosti.
e) Uchádzač musí doložiť potvrdenie usporiadateľov výstav (PREUKAZ ADEPTA) o tom, že
pracoval minimálne 5x na medzinárodnej a iných výstavách (okrem oblastných) ako vedúci
kruhu alebo zapisovateľ v období maximálne 3 rokov pred podaním žiadosti o menovanie za
čakateľa.
f) Odporúčanie príslušného chovateľského klubu, ktorého je uchádzač členom a v ktorom
odchoval požadovaný počet vrhov (podľa výnimky z bodu d). Žiadateľ môže požiadať o
čakateľstvo na posudzovanie maximálne troch plemien psov. Na plemeno Jazvečík, vzhľadom
na to, že tvorí jednu celú FCI skupinu, je možné požiadať len samostatne.
g) Absolvovanie školenia organizovaného Predsedníctvom zboru rozhodcov SKJ
h) Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky pred skúšobnou komisiou menovanou Prezídiom
SKJ z medzinárodných rozhodcov.
Body a) až f) musia byť splnené pred zaslaním žiadosti a podkladov na príslušnú členskú
organizáciu SKJ na prejednanie.
Prijímacia skúška:
Skúška je písomná a ústna, jej rozsah určí skúšobná komisia. O výsledku skúšky musí byť
účastník okamžite informovaný a o jej priebehu musí byť vykonaný zápis. Skúšky organizuje
SKJ. Skúšobnú komisiu menuje Prezídium SKJ na návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov.
Uchádzač musí pred komisiou preukázať základné znalosti najmä z odborov:

vaní posudzovania
platné poriadky SKJ, najmä Stanovy, Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre
menovanie rozhodcov a ďalšie
V prípade neúspechu môže byť žiadateľ opakovane preskúšaný.
Účasť na prijímacích skúškach a prípadných opakovaniach je spoplatnená sumou stanovenou
Prezídiom SKJ. Táto suma je vyplatená pred začatím skúšky.
Všetky dokumenty týkajúce sa skúšok čakateľov na rozhodcu sú trvale archivované v zložke
rozhodcov.
Príprava čakateľov:
Príprava čakateľov je metodicky riadená Predsedníctvom Zboru rozhodcov.
a) Príprava čakateľa prebieha 1 rok minimálne, maximálne 3 roky.
b) Čakateľ má povinnosť zúčastniť sa prednášok organizovaných Predsedníctvom Zboru
rozhodcov SKJ.
c) Počas prípravného obdobia sa čakateľ najmenej 6x zúčastní hospitácie na výstavách
organizovaných členskými subjektmi SKJ (okrem oblastnej), z toho minimálne 2x na klubovej
alebo špeciálnej výstave v kruhu príslušného plemena, na ktorých nemusí byť zadávaný CAC.
Na základe žiadosti čakateľa rozhodne predsedníctvo Zboru rozhodcov o jeho delegovaní na
príslušnú akciu. Žiadosti sa zasielajú na sekretariát SKJ, minimálne mesiac pred konaním
výstavy.
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U jedného rozhodcu môže v jeden deň hospitovať 1 hospitant na 1 plemeno, celkovo max. 3
hospitanti, ak rozhodca v daný deň posudzuje viac plemien.
d) Počas hospitácií musí byť čakateľ prítomný pri posúdení všetkých prihlásených jedincov
daného plemena a vypracovať písomné posudky na troch jedincov.
e) Čakateľ môže absolvovať hospitáciu aj v zahraničí, podmienkou však je, že rozhodca, ktorý
výstavu posudzuje, musí byť zo Slovenska, člen Zboru rozhodcov SKJ. Čakateľ musí najskôr
požiadať Predsedníctvo Zboru rozhodcov o súhlas s hospitáciou. V prípade schválenia
Predsedníctvom Zboru rozhodcov si čakateľ vyžiada písomný súhlas od organizátora výstavy.
Písomný súhlas spolu so žiadosťou o delegovanie na hospitáciu zašle na sekretariát SKJ
najneskôr 1 mesiac pred konaním výstavy.
f) Hospitačný list čakateľa rozhodca podpíše a odovzdá čakateľovi. Po výstave bude
rozhodcovi elektronickou formou zaslaný dotazník na hodnotenie čakateľa, ktorý bez odkladov
vyplní a obratom zašle emailom na sekretariát SKJ. Čakateľ po absolvovaní požadovaných 6
hospitácii pošle na sekretariát SKJ žiadosť o záverečnú skúšku. V žiadosti uvedie všetky
hospitácie, ktoré absolvoval a doloží všetky potvrdené hospitačné listy spolu s vyplnenými
posudkovými listami čakateľa. V prípade hospitácie u zahraničných rozhodcov zašle hospitant
vyplnený a podpísaný dotazník s hodnotením priamo na sekretariát SKJ.
g) Počas jedného kalendárneho dňa je možné pri jednom plemene hospitovať iba 1x.
h) Záverečných skúšok sa môže zúčastniť len čakateľ, ktorý bol minimálne 6x hodnotený
výborne alebo veľmi dobre a hospitácie splnil najmenej u troch rôznych rozhodcov.
Záverečné skúšky:
Záverečné skúšky čakateľov vykonáva skúšobná komisia menovaná na návrh Predsedníctva
Zboru rozhodcov Prezídiom SKJ. Skúška sa skladá z dvoch častí:
a) teoretickej - obsahuje skúšku zo všeobecných znalostí, zo znalostí odborných a zo
znalosti exteriéru plemena, o ktoré čakateľ žiada. Pri tejto skúške čakateľ preukazuje
vedomosti z nasledovných odborov:
1) Anatómia, fyziológia a pohyb psa,
2) Genetika, zdravie a správanie psa,
3) Princípy a technika posudzovania, správanie rozhodcu,
4) Národné predpisy týkajúce sa výstav, vystavovania a posudzovania psov a ako aj ďalšie
súvisiace predpisy,
5) FCI predpisy týkajúce sa výstav, rozhodcov a súvisiace predpisy FCI.
Ďalej musí byť čakateľ schopný komentovať štandard a vývoj plemena. Štandard plemena je
oprávnený skúšať iba medzinárodný rozhodca s príslušnou aprobáciou. Čakateľ musí pred
skúšobnou komisiou dokázať že:
1) Ovláda štandard a vie ho použiť v praxi,
2) Pozná typické vlastnosti a chyby a vie ich správne ohodnotiť,
3) Vie napísať i kritické hodnotenie,
4) Pozná históriu plemena,
5) Pozná vlastnosti plemena jeho charakter (pracovné vlastnosti), zdravie a problémy v
plemene,
6) Má znalosti o populácii plemena v jeho krajine a iných krajinách,
7) Pozná rozdiely medzi príbuznými a podobnými plemenami.
Skúška je ústna a písomná.
Teoretická skúška sa koná jeden raz do roka vo vopred určenom termíne, ktorý bude
zverejnený na webstránke SKJ. Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti skúšky bude
čakateľ oboznámený s termínom a miestom konania praktickej skúšky.
b) praktickej - obsahuje praktické posúdenie najmenej troch jedincov daného plemena,
vrátane vypracovania písomných posudkov. Skúšajúcimi musia byť minimálne dvaja
rozhodcovia, z toho aspoň jeden medzinárodný s aprobáciou na dané plemeno. O výsledku
skúšky musí byť čakateľ okamžite informovaný a o priebehu skúšky musí byť vykonaný zápis.
Postup skúšky:
- čakateľ posúdi minimálne troch určených jedincov daného plemena a napíše na nich
posudky, v prípade málo početných plemien podľa určenia komisie,
- komisia potvrdí protokol o skúškach svojimi podpismi.
V prípade neúspechu môže byť čakateľ opakovane preskúšaný v niektorom z ďalších
termínov.
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Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok čakateľa, skúšobná komisia predloží výsledky
so záverečným hodnotením Predsedníctvu Zboru rozhodcov. Predsedníctvo Zboru rozhodcov
po posúdení výsledkov predkladá návrh na menovanie za rozhodcu Prezídiu SKJ. Návrh
Predsedníctva Zboru rozhodcov nezakladá čakateľovi právny nárok na menovanie za
rozhodcu.

IV. Podmienky pre rozšírenie kvalifikácie rozhodcov
Povolenie rozširovania je podmienené potrebami SKJ.
a) Rozhodca, ktorý bol menovaný pre jedno plemeno, môže ihneď po vymenovaní požiadať
o rozšírenie aprobácie maximálne na dve ďalšie plemená a rozhodca, ktorý bol menovaný pre
dve plemená, môže ihneď po vymenovaní požiadať o rozšírenie aprobácie len jedného
plemena. V prípade menovania za rozhodcu pre exteriér plemena Jazvečík je možné ďalšie
rozširovanie aprobácií až tri roky po vymenovaní a splnení podmienok uvedených v bode b).
b) Ďalšie rozširovanie aprobácií možno povoliť rozhodcovi, ktorý posudzuje:
najmenej 3 roky, posúdil najmenej 5 výstav, z toho 3, na ktorých mohol zadávať čakateľstvo
Slovenského šampionátu krásy CAC a nedopustil sa priestupkov proti poriadkom SKJ.
Rovnako bude hodnotené posudzovanie v uplynulom 3 ročnom období, najmä po stránke
odbornej, morálnej a etickej.
U málopočetných plemien, kde je prakticky nemožné splniť dané podmienky, môže Prezídium
SKJ na základe odporúčania Predsedníctva zboru rozhodcov povoliť výnimku.
c) Rozširovanie aprobácií možno absolvovať iba po skupinách FCI. Rozhodca po ukončení
jednej skupiny môže požiadať o rozširovanie aprobácií na plemená ďalšej skupiny.
d) Žiadosť o rozšírenie na celú skupinu FCI podáva rozhodca písomne na formulári, ktorý je k
dispozícii na stránkach (sekretariáte) SKJ a na webstránke SKJ.
O prijatí alebo odmietnutí žiadosti rozhodne Prezídium SKJ na návrh Predsedníctva Zboru
rozhodcov na najbližšom zasadnutí.
e) Súčasne je možné rozširovať si aprobácie na všetky plemená skupiny, na ktorú si rozhodca
rozširuje aprobáciu. U jedného rozhodcu v jeden deň je možné robiť hospitácie na všetky
plemená skupiny, ktoré daný rozhodca posudzuje v ten deň. Hospitácie je však možné robiť
v jeden deň iba u jedného rozhodcu. Ak má rozhodca aprobácie na všetky dôležité plemená
skupiny, môže požiadať o možnosť hospitovať u rôznych rozhodcov na jednej výstave. Na
plemeno Jazvečík, vzhľadom na to, že tvorí jednu celú FCI skupinu, je možné rozširovať
aprobácie len samostatne. Prezídium SKJ môže udeliť na návrh Predsedníctva Zboru
rozhodcov výnimku (vždy individuálne).
f) Získanie aprobácie je podmienené minimálne tromi hospitáciami na výstavách so
zadávaním CAC aspoň jedna výstava CACIB. Na základe žiadosti čakateľa rozhodne
predsedníctvo Zboru rozhodcov o jeho delegovaní na príslušnú akciu. Žiadosti sa zasielajú na
sekretariát SKJ, minimálne mesiac pred konaním výstavy. Rozhodca, ktorý si aprobáciu
rozširuje v zahraničí, dohovorí si hospitáciu sám s usporiadajúcou organizáciou a požiada
sekretariát SKJ určeným tlačivom o delegovanie a doloží súhlas usporiadateľa výstavy.
U jedného rozhodcu môže v jeden deň hospitovať 1 hospitant na 1 plemeno, max 3 hospitanti,
ak rozhodca v daný deň posudzuje viac plemien. Výnimku môže udeliť Prezídium SKJ na
návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov. Počas jedného kalendárneho dňa je možné u jedného
plemena hospitovať iba 1x.
g) K záverečnej skúške môže byť pripustený rozhodca, ktorého znalosti boli hodnotené
minimálne 3x ako výborné alebo veľmi dobré a to minimálne od dvoch rozhodcov.
Rozhodca, ktorý má splnené hospitácie tak, ako to požaduje tento poriadok, písomne požiada
Predsedníctvo Zboru rozhodcov o záverečnú skúšku, k žiadosti priloží hospitačné listy.
Záverečné skúšky budú praktické. Skúšobnú komisiu menuje Prezídium SKJ na návrh
Predsedníctva Zboru rozhodcov. O výsledku skúšky musí byť žiadateľ o rozšírenie aprobácie
okamžite informovaný a o priebehu skúšky musí byť vykonaný zápis. V prípade neúspechu
môže byť žiadateľ o rozšírenie aprobácie opakovane preskúšaný, najmenej s odstupom ½
roka.
h) Predsedníctvo Zboru rozhodcov určí v každej skupine dôležité plemená, na ktoré je
rozhodca povinný si rozšíriť aprobácie v prípade, že chce byť na danú skupinu skupinovým
rozhodcom. Zoznam dôležitých plemien podľa skupín je prílohou tohto poriadku.
i) Podmienky pre menovanie rozhodcu pre všetky plemená (all round):
Rozhodcom pre všetky plemená FCI môže byť Prezídiom SKJ na návrh Predsedníctva Zboru
rozhodcov vymenovaný medzinárodný rozhodca, ktorý spĺňa tieto podmienky:
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1) Posudzuje minimálne 5 skupín FCI
2) Dve celé skupiny FCI posudzuje minimálne 10 rokov
3) Minimálne dva roky je skupinový rozhodca pre niektoré zo skupín FCI 1, 2, 3 a 9.
Vymenovanie rozhodcom pre všetky plemená nie je nárokovateľné.

V. Všeobecné ustanovenia
a) Rozhodca musí byť členom niektorého z členských subjektov SKJ.
b) Rozhodca je reprezentantom slovenskej kynológie a musí vystupovať tak, aby dôstojne
reprezentoval SKJ, ktorej je členom a šíril dobré meno slovenskej kynológie v rámci
Slovenska i v zahraničí. Porušenie morálnych zásad, predpisov FCI a SKJ, poškodzovanie
dobrého mena SKJ a slovenskej kynológie, etiky rozhodcu, môže byť dôvodom pre uloženie
disciplinárneho trestu v zmysle čl.VIII tohto poriadku (napr. vyradenie, vyčiarknutie rozhodcu
zo zoznamu rozhodcov a iné).
c) SKJ vedie evidenciu národných a medzinárodných rozhodcov, čakateľov, rozhodcov
rozširujúcich si aprobáciu a skúšobných komisií. (Za aktuálnosť evidencie zodpovedá
Predsedníctvo Zboru rozhodcov).
d) Predsedníctvo Zboru rozhodcov je povinné si pred návrhom člena členského subjektu SKJ
na zaradenie za čakateľa alebo rozhodcu overiť, či sú splnené všetky požadované
predpoklady a zodpovedá prezídiu SKJ za ich správnosť. Súčasťou evidencie musí byť aj
súhlas členskej organizácie SKJ, vyjadrenie Predsedníctva Zboru rozhodcov a rozhodnutie
Prezídia SKJ.
e) Rozhodca, ktorý neposudzoval 5 rokov, sa musí podrobiť skúške zodpovedajúcej
záverečnej skúške v zmysle čl. III, inak nesmie posudzovať.
f) Rozhodcovi, ktorý je v súdnom spore s SKJ sa pozastavuje dňom začatia súdneho sporu
výkon jeho činnosti ako rozhodcu až do právoplatného skončenia súdneho sporu.
g) Z evidencie musia byť vyškrtnutí čakatelia a rozhodcovia zaoberajúci sa obchodovaním so
psami alebo spolupracujúci s obchodníkmi so psami.
h) Rozhodca je povinný neodkladne hlásiť sekretariátu SKJ všetky zmeny adresy (bydliska),
emailovej adresy a telefónneho čísla. Rozhodca, ktorý po dobu min. 2 rokov nekomunikuje so
Zborom rozhodcov a nezúčastňuje sa školení bez ospravedlnenia, môže byť na návrh
Predsedníctva Zboru rozhodcov Prezídiom SKJ vyňatý zo zoznamu rozhodcov.
i) Pes vystavovaný rozhodcom na výstave, kde tento rozhodca neposudzuje, musí pochádzať
z jeho chovateľskej stanice, alebo byť v jeho vlastníctve alebo spoluvlastníctve, alebo vo
vlastníctve jeho partnera, člena jeho najbližšej rodiny alebo osoby žijúcej v tej istej domácnosti
s rozhodcom. V prípade spoluvlastníctva musí byť rozhodca pre alternatívne riešenia sporu
uvedený v katalógu výstavy.
j) Rozhodca nesmie posúdiť psa, ktorého buď vlastnil, spoluvlastnil, pripravoval (handling,
grooming), mal v držbe, alebo predal pred menej ako 6 mesiacmi pred výstavou na ktorej
pôsobí ako rozhodca. To isté platí pre psa v majetku jeho partnera, člena najbližšej rodiny
alebo akejkoľvek osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti. Netýka sa to triedy mladšieho
dorastu (šteniat).
k) Pes vo vlastníctve rozhodcu nesmie byť vystavený na výstave, kde tento rozhodca
posudzuje.
l) Ustanovenia v bode j) sa týkajú aj výkonu čakateľstva.
VI. Rozdelenie rozhodcov
Rozdelenie podľa plemien:
a) Rozhodcovia pre jednotlivé plemená - posudzuje len jedno alebo viac plemien.
b) Skupinový rozhodca - posudzuje jednu alebo viac skupín FCI. Do kategórie skupinový
môže byť zaradený rozhodca, ktorý posudzuje dôležité plemená príslušnej skupiny FCI
a zároveň 75% na Slovensku vystavovaných plemien z príslušnej skupiny. O zaradení
rozhoduje Prezídium SKJ na návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov. Rozšírenie na celú
skupinu nie je nárokové.
Rozhodca pre skupinu FCI môže zadávať CACIB v ktoromkoľvek plemene uvedenej skupiny.
Po vymenovaní môžu rozhodcovia pre skupinu FCI posudzovať súťaž Najlepší pes v skupine
(Best in Group, BIG) na výstavách so zadávaním CACIB v skupinách, pre ktoré majú
kvalifikáciu.
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Keď je FCI uznané nové plemeno, môže rozhodca pre skupinu FCI automaticky toto plemeno
posudzovať, ak je toto plemeno zaradené v skupine, pre ktorú má rozhodca kvalifikáciu.
Keď je plemeno prevedené do skupiny, pre ktorú rozhodca nie je kvalifikovaný, ponecháva sa
rozhodcovi právo posudzovať toto plemeno.
Aby mohol byť rozhodca menovaný rozhodcom pre skupinu FCI, musí vykonávať pravidelné
oficiálne posudzovanie v období najmenej 4 rokov na národných a medzinárodných
výstavách.
c) Rozhodca pre všetky plemená - je rozhodca, ktorý má na základe splnenia podmienok
daných FCI, od svojej národnej organizácie povolené posudzovať všetky skupiny FCI vrátane
národných, FCI zatiaľ neuznaných plemien. Je splnomocnený navrhovať čakateľstvo CACIB
na medzinárodných výstavách všetkým plemenám uznaným FCI.
Rozdelenie podľa zaradenia:
a) Národný rozhodca - posudzuje všetky typy výstav na území SR a všetky typy výstav v
zahraničí okrem medzinárodných.
b) Medzinárodný rozhodca - má právo posudzovať na medzinárodných výstavách v SR a v
zahraničí a navrhovať CACIB. Do zoznamu medzinárodných rozhodcov môže byť zaradený
rozhodca, ktorý posudzuje minimálne 3 roky a posudzoval aspoň 5x na výstavách v SR so
zadávaním CAC a z toho minimálne 1x CACIB na základe žiadosti predloženej Predsedníctvu
Zboru rozhodcov a schválení Prezídiom SKJ. Zaradenie do zoznamu medzinárodných
rozhodcov nie je nárokovateľné.
Povinnosťou SKJ je viesť aktualizovaný zoznam medzinárodných rozhodcov a každý rok ho
odovzdávať FCI.
Ak rozhodca posudzuje výstavy mimo svoju vlasť, musí plynule hovoriť aspoň jedným zo
štyroch jazykov FCI (anglicky, francúzsky, nemecky alebo španielsky). V prípade, že nemôže
túto podmienku splniť, je povinný zaobstarať si tlmočníka na vlastné náklady, ak to bude
vedenie výstavy požadovať.
c) čestný člen rozhodcovského zboru – môže sa stať rozhodca na návrh Predsedníctva Zboru
rozhodcov, je pozývaný na stretnutia rozhodcov exteriéru ako hosť, môže vykonávať
vzdelávaciu činnosť, prípadne byť menovaný do skúšobných komisií pre čakateľa na
rozhodcu.

VII. Práva a povinnosti rozhodcov
Práva a povinnosti rozhodcov sú bližšie špecifikované vo Výstavnom poriadku FCI, SKJ a
Poriadku FCI pre rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov.
VIII. Disciplinárne tresty rozhodcov - disciplinárne konanie
Rozhodca, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje Výstavný poriadok FCI, Výstavný poriadok
SKJ, Poriadok pre menovanie rozhodcov, porušuje etiku rozhodcu pre exteriér alebo svojim
vystupovaním a správaním porušuje morálne zásady, resp. poškodzuje dobré meno SKJ a
slovenskej kynológie, môže byť disciplinárne stíhaný.
Ak je proti rozhodcovi podaná sťažnosť súvisiaca s výkonom funkcie rozhodcu, Prezídium
SKJ rozhodne o prijatí sťažnosti a odovzdáva ju Zboru rozhodcov na preskúmanie
a prerokovanie. Zbor rozhodcov vykonáva skúmanie. Závery preskúmania prerokuje za
prítomnosti dotyčného rozhodcu. Musí byť zaručené, že dotknutý rozhodca bude ústne alebo
písomne vypočutý. Návrh na riešenie sťažnosti predkladá prezídiu SKJ, ktoré rozhodne.
1) Disciplinárne tresty rozhodcov vychádzajú z Disciplinárneho poriadku SKJ, Poriadku pre
vymenovanie rozhodcov FCI, zo Stanov SKJ a z Poriadku pre menovanie rozhodcov SKJ.
2) Prezídium SKJ môže po prijatí sťažnosti až do jej vyšetrenia pozastaviť rozhodcovi výkon
činnosti rozhodcu.
3) Rozhodca má právo odvolať sa proti rozhodnutiu v súlade so stanovami SKJ na Valné
zhromaždenie SKJ. Valné zhromaždenie ustanoví komisiu na prerokovanie odvolania.
Dotknutý rozhodca musí mať zaručené že bude komisiou ústne vypočutý alebo môže podať
komisii písomné vyjadrenie. Členom odvolacej komisie nesmie byť člen prezídia SKJ.
Rozhodca sa musí právoplatnému rozhodnutiu podrobiť.
4) Podľa závažnosti priestupku môžu byť prijaté nasledujúce disciplinárne opatrenia:
a) upustiť od uloženia trestu
b) vydanie napomenutia s hrozbou alebo bez hrozby zákazu výkonu činnosti rozhodcu
c) pozastavenie výkonu činnosti rozhodcu
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d) zákaz výkonu činnosti na dobu neurčitú
f) zákaz výkonu činnosti rozhodcu na dobu určitú
g) vyradenie zo zoznamu medzinárodných rozhodcov na dobu určitú,
h) vyradenie zo zoznamu medzinárodných rozhodcov na dobu neurčitú,
i) vyčiarknutie zo zoznamu medzinárodných rozhodcov,
j) vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov
5) O prijatom disciplinárnom opatrení musí byť informovaná členská organizácia SKJ, ktorej je
rozhodca členom, v prípade medzinárodných rozhodcov i FCI ihneď po nadobudnutí jeho
platnosti a v prípade, že mu bude uložený zákaz výkonu činnosti rozhodcu aj príslušný
usporiadateľ výstavy.
Schválené na zasadnutí Prezídia SKJ dňa 14.12.2016.
Znenie Poriadku pre menovanie rozhodcov nadobúda platnosť od 1.1.2017.

Príloha 1
Dôležité plemená
1.skupina FCI
Austrálsky ovčiak (342)
Belgický ovčiak (15)
Border Collie (297)
Bearded Collie (271)
Briard (113)
Československý vlčiak (332)
Nemecký ovčiak (166)
Welsh Corgi Pembroke (39)
Slovenský čuvač (142)
Škótsky ovčiak dlhosrstý (156)
Švajčiarsky biely ovčiak (347)
Staroanglický ovčiak (16)
2.skupina FCI
Doberman (143)
Malý bradáč (183)
Stredný bradáč (182)
Veľký bradáč (181)
Čierny ruský teriér (327)
Argentínska doga (292)
Svätobernardský pes (61)
Bordeauxská doga (116)
Boxer (144)
Cane Corso (343)
Bulldog (149)
Bullmastiff (157)
Hovawart (190)
Kaukazký ovčiak (328)
Leonberger (145)
Nemecká doga (235)
Novofundlandský pes (50)
Rotvajler (147)
Stredoázijský ovčiak (335)
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Shar-pei (309)
Tibetská doga (230)
Tosa (260)
Bernský salašnícky pes (45)
3. skupina FCI
Americký stafordšírsky teriér (286)
Bedlington teriér (9)
Border teriér (10)
Bulteriér (11)
Foxteriér hrubosrstý (169)
Jack Russel teriér (345)
Kerry Blue teriér (3)
Nemecký poľovný teriér (103)
Stafordšírsky bulteriér (76)
Škótsky teriér (73)
West Hinghland White teriér (85)
Jorkšírsky teriér (86)
4. skupina FCI
Jazvečík (148)
a. štandardné
b. trpasličie
c. králičie
5. skupina FCI
Akita (255)
Americká Akita (344)
Aljašský malamut (243)
Čau-čau (205)
Nemecký špic (97)
Samojed (212)
Sibírsky husky (270)
Shiba (257)
Basenji (43)
Peruánsky naháč (310)
6. skupina FCI
Basset Hound (163)
Bavorský farbiar (217)
Beagle (161)
Dalmatínsky pes (153)
Hannoverský farbiar (213)
Ródezsky ridžbek (146)
Slovenský kopov (244)
Bloodhound (84)
7. skupina FCI
Anglický seter (2)
Gordon seter (6)
Írsky červený seter (120)
Maďarský krátkosrstý stavač (57)
Nemecký krátkosrstý stavač (119)
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Slovenský hrubosrstý stavač (320)
Pointer (1)
Weimarský stavač (99)
8.skupina
Americký kokeršpaniel (167)
Anglický kokeršpaniel (5)
Anglický špringeršpaniel (125)
Waleský špringeršpaniel (126)
Labrador Retriever (122)
Flat Coated Retriever (121)
Zlatý retriever (111)
Lagotto Romagnolo (298)

9. skupina
Belgický grifon (81), Bruselský grifon (80), Petit Brabancon (82) – možnosť výberu
Boston teriér (140)
Coton de Tulear (283)
Čínsky chocholatý pes (288)
Čivava (218)
Francúzsky buldoček (101)
Cavalier King Charles Spaniel (136)
Mops (253)
Pekinský palácový psík (207)
Pudel (172)
Shih-Tzu (208)
Tibetský teriér (209)
10. skupina
Afgánsky chrt (228)
Írsky vlkodav (160)
Ruský chrt – Barzoj (193)
Taliansky chrtík (200)
Whippet (162)
Saluki (269)
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