
Poriadok 
pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov 

I. Účel 
Zákon o poľovníctve ukladá užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva 
poľovne upotrebiteľné psy. Poľovná upotrebiteľnosť psa sa zisťuje na skúškach, ktoré organizuje 
Slovenská poľovnícka komora. Výkon psa na skúškach posudzujú rozhodcovia SPK, ktorí sú povinní 
psa ohodnotiť a rozhodnúť, či získal poľovnú upotrebiteľnosť. Preto je funkcia rozhodcov veľmi 
zodpovedná, a nie každý ju môže vykonávať. Účelom tohto poriadku je stanoviť podmienky, ktoré 
musí člen SPK splniť, aby sa mohol stať rozhodcom pre skúšky z výkonu poľovných psov. 

II. Rozdelenie funkcií 
1. Rozhodca pre skúšky z výkonu poľovných psov (ďalej len rozhodca) musí pred vymenovaním do funkcie 

absolvovať stanovenú čakateľskú dobou, t. j. musí byť ustanovený za čakateľa na funkciu rozhodcu 
(ďalej len čakateľ). 

2. Členov SPK možno po splnení stanovených podmienok vymenovať za čakateľov a rozhodcov pre tieto 
druhy skúšok: 

a) stavačov (jesenné, farbiarske, lesné, všestranné, špeciálne skúšky z vodnej práce), 
b) psov malých plemien (jesenné, farbiarske, lesné, všestranné), 
c) v brlohárení, 
d) farbiarov (predbežné farbiarov, individuálne hlavné farbiarov), 
e) duričov (farbiarske duričov, skúšky duričov. 

III. Čakatelia na funkciu rozhodcu 
Čakateľa vymenúva prezídium SPK. 
1. Za čakateľa možno navrhnúť len bezúhonného, odborne vzdelaného, energického, nekompromisného a 

charakterného člena SPK vo veku do 65 rokov, ktorý je fyzicky zdatný a spĺňa podmienky pre 
vymenovanie za čakateľa (ods. 3). 

2. Návrhy na vymenovanie čakateľov predkladajú obvodné poľovnícke komory (OPK) písomne - formou 
dotazníka, v ktorom potvrdia správnosť údajov so stanoviskom OPK k navrhnutému čakateľovi a 
dotazník s kópiami rozhodcovských tabuliek zo skúšok, na ktorých navrhovaný čakateľ predvádzal psy, 
zašlú kancelárii SPK.  

3. Člen SPK, navrhnutý na vymenovanie za čakateľa, sa musí preukázať potvrdením príslušnej OPK, že: 
a) úspešne zložil skúšku z poľovníctva, 
b) je aspoň 5 rokov členom SPK (resp. jej členskej organizácie), 
c) aktívne sa zúčastňuje práce na úseku poľovníckej kynológie vo svojej základnej organizácii, prípadne 

v iných orgánoch SPK, 
d) samostatne vycvičil a na skúškach predviedol: 
da) pre jesenné skúšky stavačov 3 stavače na jesenných skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, 
db) pre farbiarske a lesné skúšky stavačov 3 stavače na lesných alebo všestranných skúškach, z toho 
aspoň jedného v I. cene, 
dc) čakateľom pre všestranné skúšky stavačov sa môže stať rozhodca pre jesenné skúšky stavačov alebo 
pre farbiarske a lesné skúšky stavačov, ktorý úspešne predviedol 2 psy na všestranných skúškach 
stavačov, z toho aspoň jedného v I. cene, 
dd) pre jesenné skúšky malých plemien a retrívrov 3 psy (teriéry, jazvečíky, sliediče, retrívry alebo 
duriče) na jesenných skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, 
de) pre farbiarske a lesné skúšky malých plemien a retrívrov 2 psy (teriéry, jazvečíky, sliediče, retrívry, 
duriče alebo farbiare) na farbiarskych a 1 psa na lesných alebo všestranných skúškach, z toho aspoň 
jedného v I. cene, 
df) čakateľom pre všestranné skúšky malých plemien a retrívrov sa môže stať rozhodca pre jesenné 
skúšky malých plemien a retrívrov alebo pre farbiarske a lesné skúšky malých plemien a retrívrov, ktorý 
úspešne predviedol 2 psy na všestranných skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, 
dg) pre skúšky v brlohárení 3 brloháre na skúškach v brlohárení, z toho aspoň jedného v I. cene,  
dh) pre skúšky farbiarov 1 psa na predbežných skúškach farbiarov v I. cene a 2 farbiare na individuálnych 
hlavných skúškach farbiarov, 
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di) pre skúšky duričov a farbiarske skúšky duričov 3 psy na skúškach duričov, z toho aspoň jedného v I. 
cene. 

IV. Hospitácie 
Za rozhodcu môže byť navrhnutý len čakateľ pre príslušný druh skúšok, ktorý potvrdením hlavného 
rozhodcu preukázal, že úspešne hospitoval na skúškach príslušného druhu a plemena, na ktoré bol 
riadne delegovaný, a to: 
1. čakateľ pre jesenné skúšky stavačov na 4 jesenných skúškach stavačov, 
2. čakateľ pre farbiarske a lesné skúšky stavačov na 2 farbiarskych a 2 lesných, prípadne všestranných 

skúškach stavačov pri práci v lese, 
3. čakateľ pre všestranné skúšky stavačov na 2 všestranných skúškach stavačov, 
4. čakateľ pre jesenné skúšky malých plemien a retrívrov na 4 jesenných skúškach malých plemien alebo 

retrívrov, 
5. čakateľ pre farbiarske a lesné skúšky malých plemien a retrívrov na 2 farbiarskych a 2 lesných skúškach 

malých plemien alebo retrívrov, 
6. čakateľ pre všestranné skúšky malých plemien na 2 všestranných skúškach malých plemien alebo 

retrívrov, 
7. čakateľ pre skúšky v brlohárení na 4 skúškach v brlohárení, 
8. čakateľ pre predbežné skúšky farbiarov a individuálne hlavné skúšky farbiarov na 4 predbežných 

skúškach farbiarov (so súhlasom kancelárie SPK aj na IHF; na IHF možno nahradiť maximálne 1 
hospitáciu z PF), 

9. čakateľ pre farbiarske skúšky duričov a skúšky duričov na 2 farbiarskych skúškach duričov a 2 skúškach 
duričov alebo na 4 skúškach duričov.  

V. Skúšky pre rozhodcov z výkonu 
1. Po splnení všetkých predpísaných podmienok pre vymenovanie za rozhodcu sa čakateľ podrobí skúške 

pre rozhodcov z výkonu, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Čakateľ na nej musí preukázať 
znalosť príslušných skúšobných poriadkov a ich využitie pri posudzovaní v praxi. 

2. Skúška sa koná pred trojčlennou komisiou zloženou z predsedu a dvoch skúšobných komisárov, ktorú 
poverilo prezídium SPK. 

3. Organizáciu skúšok upravia osobitné smernice. 
4. O výsledku skúšky dostane každý skúšaný čakateľ písomné rozhodnutie, proti ktorému nie je prípustné 

odvolanie. 
5. Ak čakateľ pri skúške neobstál, môže ju jeden raz opakovať.  
6. Čakateľ pre všestranné skúšky stavačov alebo malých plemien a retrívrov, ktorý splnil podmienky sta-

novené týmto poriadkom, neskladá už skúšku pre rozhodcov z výkonu. 
7. Za rozhodcu pre všestranné skúšky stavačov alebo malých plemien a retrívrov možno vymenovať aj 

rozhodcu, ktorý už má kvalifikáciu pre posudzovanie na jesenných skúškach a pre posudzovanie na 
farbiarskych a lesných skúškach stavačov alebo pre psy malých plemien a retrívrov. Takýto rozhodca už 
neskladá skúšku pre rozhodcov z výkonu. 

VI. Rozhodcovia pre výkon poľovných psov 
1. Čakateľa, ktorý úspešne zložil skúšku pre rozhodcov z výkonu, vymenúva, na návrh predsedu 

kynologickej rady SPK,  prezídium SPK za rozhodcu pre príslušný druh skúšok. 
2. Kancelária SPK vyhotoví novému rozhodcovi po predložení dvoch fotografií s rozmermi 3x4 cm 

rozhodcovský preukaz, ktorý mu odovzdá predseda príslušnej OPK, pred ktorým zloží sľub, že funkciu 
rozhodcu bude plniť čestne. 

3. Ak rozhodca získa kvalifikáciu pre vymenovanie za rozhodcu pre ďalší druh skúšok, predloží kancelárii 
SPK svoj rozhodcovský preukaz na doplnenie získanej kvalifikácie. 

4. Pri zmene skúšobného poriadku alebo z iných dôvodov môže prezídium SPK nariadiť nové preskúšanie 
rozhodcov. Na návrh skúšobnej komisie kynologická rada SPK rozhodne, či preskúšaný rozhodca 
zostane naďalej rozhodcom, alebo sa preradí medzi čakateľov, prípadne predloží prezídiu SPK návrh na 
jeho odvolanie. 

5. Prezídium SPK môže v obzvlášť odôvodnených prípadoch povoliť výnimku pri vymenúvaní rozhodcov. 
6. Na jednotlivých druhoch skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov môžu posudzovať len rozhodcovia 

s príslušnou kvalifikáciou. Na špeciálnych skúškach z vodnej práce môžu posudzovať len rozhodcovia 
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s kvalifikáciou pre všestranné skúšky stavačov a na skúškach retrívrov z prinášania malej zveri len 
rozhodcovia s kvalifikáciou pre všestranné skúšky malých plemien a retrívrov. 

VII. Odvolanie rozhodcov a čakateľov 
1. Rozhodcu, ktorý riadne neplní svoje povinnosti stanovené skúšobnými poriadkami, alebo sa inak 

previní, môže na podnet KR SPK disciplinárny orgán na základe právoplatného rozhodnutia zbaviť 
funkcie alebo prezídium SPK odvolať z funkcie. 

2. Odvolanie môže byť dočasné alebo trvalé. 
3. Orgán, ktorý rozhodcu zbavil funkcie, oznámi prostredníctvom kancelárie SPK túto skutočnosť príslušnej 

OPK. 
4. Pri zaniknutí funkcie musí rozhodca do 14 dní od právoplatného rozhodnutia vrátiť rozhodcovský 

preukaz kancelárii SPK. 
5. Ak rozhodca po uplynutí lehoty dočasného odvolania z funkcie prejaví záujem opätovne vykonávať 

funkciu kynologického rozhodcu, musí sa podrobiť preskúšaniu. 
6. Čakateľ, ktorý si riadne neplní svoje povinnosti, najmä ak sa bez včasného ospravedlnenia nedostavil na 

skúšky, alebo sa častejšie ospravedlňoval, prípadne sa na skúškach správal nedisciplinovane, bol pod 
vplyvom alkoholu, či ináč sa previnil, sa vyškrtne zo zoznamu čakateľov a nemožno ho už navrhnúť za 
čakateľa. Dôvodom na odvolanie čakateľa je aj to, ak sa dvakrát nezúčastní na skúškach čakateľov bez 
zreteľa na to, či sa ospravedlnil alebo nie.  

7. Čakateľa odvoláva prezídium SPK na podnet KR SPK. 
8. O odvolaní čakateľa z funkcie upovedomí SPK aj príslušnú OPK. 
9. Pri odvolaní sa rozhodcu alebo čakateľa voči rozhodnutiu prezídia SPK sa postupuje v zmysle stanov 

SPK.  

VIII. Všeobecné ustanovenia 
1. Kancelária SPK vedie kartotéku a databázu rozhodcov a čakateľov. 
2. Každú zmenu bydliska, či inú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť ich delegovanie na skúšky, sú čakatelia i 

rozhodcovia povinní včas oznámiť kancelárii SPK. 
3. Čakatelia i rozhodcovia sú povinní oznámiť kancelárii SPK, ak zo zdravotných, prípadne iných dôvodov 

dočasne alebo trvalo nemôžu vykonávať funkciu rozhodcu. 
4. Tento poriadok schválilo prezídium SPK 3.5.2013. Platnosť nadobúda dňom schválenia. 
5. Vydaním tohto poriadku stráca platnosť poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu 

poľovných psov platný od 1.1.1998.  
 
 


