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Smernica  
Slovenského poľovníckeho zväzu o organizácii kynologických podujatí SPZ. 

 
 

 
I.     

 
V zmysle Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 72/2012 Z. z. , zákona č. 115/2013 Z. z. a zákona č. 180/2013 Slovenská 
poľovnícka komora organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie 
predpisov na tomto úseku.  

Odborným orgánom poľovníckej kynológie je Kynologická rada SPK. Kynologická rada sa 
podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, zabezpečuje 
výchovu a vzdelávanie kynológov, kynologických rozhodcov, ako aj ďalší rozvoj poľovníckej 
kynológie; organizuje skúšky poľovnej upotrebiteľnosti jednotlivých plemien poľovných psov. 

Výcvik, skúšky a iné kynologické podujatia sa v zmysle platných zákonných predpisov 
neposudzujú ako užívanie poľovného revíru. 

Na zabezpečenie riadneho preskúšania poľovných psoch a ich pripravenosti na používanie 
v poľovníckej praxi vydala Slovenská poľovnícka komora Kynologické predpisy SPK. Kynologické 
predpisy SPK zahŕňajú súhrnný materiál o organizácii a priebehu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti 
psov a o rozhodcoch pre posudzovanie na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov (PUP). 

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov v zmysle Kynologických predpisov SPK môžu 
usporiadať organizácie SPK a užívatelia poľovných revírov.  To znamená že Slovenský poľovnícky 
zväz a kynologické kluby SPZ môžu  organizovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov.  

Slovenský poľovnícky zväz riadi prostredníctvom KR SPZ kynologické a chovateľské kluby 
ktoré sa zaoberajú chovom a šľachtením poľovníckych plemien psov a športovou kynológiou. 
Okrem skúšok poľovnej upotrebiteľnosti organizuje teda Slovenský poľovnícky zväz a jeho 
organizačné zložky, vrátane kynologických klubov skúšky športovej kynológie a kynologické akcie 
s chovateľským zameraním, na ktorých sa preskúšavajú vrodené vlastnosti psov príslušné danému 
plemenu, skúšky za účelom zistenia vlôh alebo skúšky chovnej spôsobilosti. Za účelom posúdenia 
exteriéru psov SPZ organizuje výstavy, bonitácie a zvody psov. 

Účelom tejto smernice je upraviť spôsob prípravy, organizácie a priebehu kynologických 
podujatí organizovaných SPZ a kynologickými klubmi SPZ.   

 
 

II. 

1. Z dôvodu plánovania skúšok PUP Obvodné poľovnícke komory sú povinné nahlásiť kancelárii 
SPK plán pripravovaných skúšok za všetky organizačné zložky, spadajúce do jeho územnej 
pôsobnosti, do 30. 11. predchádzajúceho roka. V prípade, ak je organizátorom skúšok PUP iná 
členská organizácia a nie priamo OPK, táto organizácia je povinná nahlásiť skúšky 
prostredníctvom príslušnej OPK, prípadne doložiť písomný súhlas príslušnej OPK. Toto 
ustanovenie sa nevzťahuje na kynologické podujatie, ktoré nie je skúškou PUP. O prípadnej 
zmene termínu alebo miesta konania skúšky PUP musí organizátor skúšky okrem 
Kynologického odboru SPK informovať aj príslušnú OPK. Súhlas príslušnej OPK sa nevzťahuje 
na podujatia Ústredia SPK, resp. Ústredia SPZ. 

2. V zmysle ustanovenia článku „7 - Organizácia skúšok“ - Všeobecných zásad Kynologických 
predpisov SPK, organizátor skúšok PUP je povinný zaslať propozície skúšok PUP najneskoršie 4 
týždne pred konaním skúšok kancelárii SPK. V prípade skúšok PUP organizovaných mimo 



schváleného plánu kynologických podujatí, ak je organizátorom skúšky iný subjekt ako OPK 
(OkO SPZ, VLM, Lesy SR, užívateľ revíru, kynologický klub a pod.), tento je povinný spolu s 
propozíciami zaslať aj súhlas príslušnej OPK s konaním skúšok PUP. V prípade nesúhlasu s 
konaním skúšok musí OPK uviesť dôvod nesúhlasu. 

3. Vzhľadom na potrebu regulovania termínov skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov v súlade s 
dobou lovu zveri, resp. ochranou zveri v čase hniezdenia, kladenia a vyvádzania mláďat sa 
neorganizujú skúšky, na ktorých sa skúšajú disciplíny durenie, hľadanie a sliedenie v čase 
hniezdenia a vyvádzania mláďat. Zároveň sa neorganizujú farbiarske skúšky mimo doby lovu 
príslušnej raticovej zveri.  

4. Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti môžu byť organizované v rámci SR v nasledovných 
termínoch: 

a. Skúšky, na ktorých sa posudzujú disciplíny hľadanie, sliedenie alebo durenie - SVS, JSS, 
LSS, VSS, SVMP, JSMP, JSR, FSMP, LSMP, LSR, VSMP, VSR, SPRMZ, FT a pod.  nemôžu 
byť konané v  termíne 15.05 – 30.06. 

b. Skúšky na ktorých sa posudzuje práca na pofarbenej alebo na nepofarbenej stope 
raticovej zveri (FSS, FSMP, FD, PF a pod.), môžu byť organizované len v čase lovu 
príslušného druhu raticovej zveri. 

c. Skúšky, na ktorých sa posudzuje stopa zveri na vode, prípadne sliedenie v tŕstí so živou 
kačicou nesmú byť konané pred termínom 30.7. vrátane. 

5. SPZ ako aj kynologické kluby SPZ sú povinné pri organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti 
psov dodržiavať všetky  platné kynologické predpisy a smernice a usmernenia  SPK.  

6. Na kynologické podujatia, ktoré nie sú skúškou poľovnej upotrebiteľnosti psov (skúšky vlôh, 
FT, chovné skúšky, regionálne skúšky a pod,) sa vzťahujú všetky ustanovenia Skúšobných 
poriadkov SPZ a pravidiel, podľa ktorých sa tá-ktorá skúška organizuje.  

7. Na skúšky, uvedené v termínovom kalendári kynologických podujatí musia byť Kynologickému 
odboru zaslané propozície min. 2 týždne pred konaním skúšok, aby bolo možné vydelegovať 
rozhodcov. V prípade delegovania rozhodcov zo zahraničia je organizátor povinný požiadať 
kynologický odbor o vyžiadanie súhlasu na rozhodcu od jeho národnej kynologickej 
organizácie minimálne mesiac pred konaním skúšok /súťaže/. Toto ustanovenie sa týka 
všetkých skúšok, ktorých výsledok v prípade úspešného absolvovania sa zapisuje do preukazu 
o pôvode psa.  

8. V prípade organizácie bonitácií a zvodov, ktorých absolvovanie je podmienkou splnenia 
chovných podmienok, rozhodcu deleguje Kynologický odbor SPZ. V prípade bonitačnej 
komisie minimálne jeden člen komisie musí byť rozhodcom pre posudzovanie exteriéru psov 
s aprobáciou pre posudzovanie daného plemena, prípadne plemien, ktorý zároveň zodpovedá 
za priebeh bonitácie, prípadne zvodu. Ak je na bonitáciu, resp. zvod vydelegovaných viacej 
rozhodcov, v propozíciách a v žiadosti o delegovanie musí byť uvedené, ktorý z nich plní 
funkciu hlavného rozhodcu. 

 

III.  

 
1. Toto úplné znenie smernice bolo schválené Plénom kynologickej rady SPZ dňa 15.8.2020 v 

Trnave a Prezídiom SPZ dňa 10.9.2020 v Bratislave s účinnosťou od 1.1.2021.  

 
 


