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Poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov. 

 
I. Účel 

Neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva je poľovnícka kynológia. Úloha psa pri dnešnom výkone 
práva poľovníctva je oveľa širšia a zložitejšia ako v minulosti . Aby sa pes stal úspešným pomocníkom 
človeka pri výkone práva poľovníctva musí preukázať určitý stupeň výcviku a vrodených vlastností ktoré 
mu umožňujú pomáhať pri love a ochrane zveri. Pes, ktorý tieto schopnosti preukáže sa nazýva poľovne 
upotrebiteľným psom. Povinnosť využívania poľovne upotrebiteľných psov pri výkone práva poľovníctva 
ukladá užívateľom poľovných revírov zákon.  

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 pes na 
daných skúškach predviedol požadované výkony a či má  potrebné predpoklady na získanie poľovnej 
upotrebiteľnosti. 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 
poľovnej upotrebiteľnosti psov a postup pri ich vymenovávaní.  

Rozhodca je reprezentantom slovenskej poľovníckej kynológie a musí vystupovať tak, aby dôstojne 
reprezentoval SPK, ktorej je členom a šíril dobré meno slovenskej kynológie v rámci Slovenska i v zahraničí. 
Porušenie morálnych zásad, predpisov SPK, poškodzovanie dobrého mena SPK a slovenskej kynológie, 
etiky rozhodcu, môže byť dôvodom pre uloženie disciplinárneho trestu. 
 
II. Pojmy. 
 
Pre potreby tohto poriadku a súvisiacich predpisov sa stanovujú nasledovné pojmy:  
 
Rozhodca: osoba spĺňajúca podmienky ustanovené týmto poriadkom a menovaná prezídiom SPK ako 
rozhodca z výkonu poľovných psov.  
Čakateľ: Osoba spĺňajúca podmienky prijatia stanovené týmto poriadkom a zaradená do prípravy 
čakateľov na funkciu rozhodcu. 
Aprobácia: oprávnenie rozhodcu posudzovať určitý druh skúšok z výkonu poľovných psov   
Rozšírenie aprobácie: Proces pri ktorom rozhodca s určitou aprobáciou získava oprávnenie posudzovať 
ďalšie druhy skúšok z výkonu poľovných psov. 
Hospitácia: delegovaná účasť čakateľa alebo rozhodcu s určitou aprobáciou na skúškach z výkonu 
poľovných psov, na ktoré získava alebo si rozširuje aprobáciu,  pri posudzovaní výkonov psov s iným 
delegovaným rozhodcom. 
 
II. Čakatelia na funkciu rozhodcu:  
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). 

1. 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 a retrieverov (jesenné, farbiarske, lesné, všestranné), 
c) v brlohárení, 
d) farbiarov (predbežné farbiarov, individuálne hlavné farbiarov), 
e) duričov (farbiarske duričov, skúšky duričov. 

2. 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 (III. ods. 2). 

3. 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 ne-
disciplinovane, 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. V prípade 
odvolania z funkcie čakateľa z dôvodu neúčasti na dvoch preskúšaniach, príslušná OPK ho môže 
maximálne 1 krát opätovne navrhnúť za čakateľa, predchádzajúce hospitácie sa mu však do 
prepísaného počtu hospitácií nezarátavajú. 

4. Čakateľa odvoláva prezídium SPK na podnet KR SPK 
5. O odvolaní čakateľa z funkcie upovedomí SPK aj príslušnú OPK.  

 
III. Podmienky pre menovanie za čakateľa: 

1. 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 – kynologickému odboru. Kynologický odbor predkladá 
žiadosť aj s potrebnými dokladmi KR SPK. KR SPK po prerokovaní predkladá návrhy na schválenie 
Prezídiu SPK. Čakateľa na funkciu rozhodcu môže s dodržaním hore uvedených kritérií navrhnúť aj 
KR SPK priamo. 

2. Člen SPK navrhnutý za čakateľa musí spĺňať nasledovné kritéria: 
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) splnil ďalšie podmienky uvedené pri jednotlivých druhoch aprobácii v bode 3. 

3. Čakateľ na funkciu rozhodcu môže byť menovaný čakateľom iba na jednu aprobáciu pričom musí 
splniť nasledovné špecifické podmienky: 
a) pre jesenné skúšky stavačov 3 stavače na jesenných skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, 

z toho minimálne 2 psy vo svojom vlastníctve, medzi prvým a posledným predvedeným psom 
musí byť minimálne 3-ročný odstup 

b) pre jesenné skúšky malých plemien a retrieverov 3 psy (teriéry, jazvečíky, sliediče, retrievery 
alebo duriče) na jesenných skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, z toho minimálne 2 psy vo 
svojom vlastníctve, medzi prvým a posledným predvedeným psom musí byť minimálne 3-ročný 
odstup 

c) pre farbiarske a lesné skúšky malých plemien a retrieverov 2 psy (teriéry, jazvečíky, sliediče, 
retrievery, duriče alebo farbiare) na farbiarskych a 1 psa na lesných alebo všestranných 
skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, z toho minimálne 2 psy vo svojom vlastníctve, medzi 
prvým a posledným predvedeným psom musí byť minimálne 3-ročný odstup 

d) pre skúšky v brlohárení 3 brloháre na skúškach v brlohárení, z toho aspoň jedného v I. cene, 
z toho minimálne 2 psy vo svojom vlastníctve, medzi prvým a posledným predvedeným psom 
musí byť minimálne 3-ročný odstup 

e) pre skúšky farbiarov 1 psa na predbežných skúškach farbiarov v I. cene a 2 farbiare na 
individuálnych hlavných skúškach farbiarov, z toho minimálne 2 psy vo svojom vlastníctve, 
medzi prvým a posledným predvedeným psom musí byť minimálne 3-ročný odstup 

f) pre skúšky duričov a farbiarske skúšky duričov 3 psy na skúškach duričov, z toho aspoň 
jedného v I. cene, z toho minimálne 2 psy vo svojom vlastníctve, medzi prvým a posledným 
predvedeným psom musí byť minimálne 3-ročný odstup 

4. Podmienkou pre návrh na menovanie za čakateľa na funkciu rozhodcu je úspešné absolvovanie 
školenia čakateľov, vstupných testov a úspešne absolvovaný psychologický test. Účasť na 
vstupných testoch  a prípadných opakovaniach  je spoplatnená sumou stanovenou Kynologickou 
radou SPK a je splatná pred začatím preskúšania. 

5. Menovanie za čakateľa na funkciu rozhodcu pre posudzovanie výkonu poľovne upotrebiteľných 
psov nie je nárokovateľné. 

 
IV. Hospitácie 

1. Pre získanie potrebných praktických skúseností z posudzovania práce psov a aplikácie skúšobných 
poriadkov do praxe ako aj dôkladné oboznámenie sa so skúšobným poriadkom pre príslušný druh 

skúšok slúžia hospitácie. Za týmto účelom je čakateľ na funkciu rozhodcu povinný absolvovať 



v priebehu čakateľského obdobia príslušný počet hospitácii ktorý je definovaný pri jednotlivých 

typoch skúšok.  
2. 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: 
a)  čakateľ pre jesenné skúšky stavačov na 4 jesenných skúškach stavačov, 
b)  čakateľ pre farbiarske a lesné skúšky stavačov na 2 farbiarskych a 2 lesných, prípadne vše-

stranných skúškach stavačov pri práci v lese, 
c)  čakateľ pre všestranné skúšky stavačov na 2 všestranných skúškach stavačov, 
d)  čakateľ pre jesenné skúšky malých plemien a retrieverov na 4 jesenných skúškach malých 

plemien alebo retrieverov, 
e)  čakateľ pre farbiarske a lesné skúšky malých plemien a retrieverov na 2 farbiarskych a 2 

lesných skúškach malých plemien alebo retrieverov, 
f)  čakateľ pre všestranné skúšky malých plemien na 2 všestranných skúškach malých plemien 

alebo retrieverov, 
g)  čakateľ pre skúšky v brlohárení na 4 skúškach v brlohárení, 
h)  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), 

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

3. Čakateľa deleguje na príslušné skúšky Kynologický odbor SPK. Rozhodca ktorému je čakateľ 
pridelený je povinný poskytnúť mu možnosť ohodnotiť výkony psov a navrhnúť im známky. Čakateľ 
však nesmie samostatne posudzovať a rozhodovať o ohodnotení psa. Na potvrdení o hospitácii 
ktoré obdrží každý hospitant od odboru kynológie SPK s delegačným listom a ktoré odovzdá 
hlavnému rozhodcovi, uvedú hlavný rozhodca a rozhodca ktorému bol čakateľ pridelený podrobné 
ohodnotenie výkonu čakateľa a podpísané ho doručia na kynologický odbor SPK . 

4. Potvrdenie o hospitácii je dokladom o absolvovaní hospitácie a stáva sa súčasťou osobného spisu 
čakateľa.  

 
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 retrieverov, ktorý splnil 

podmienky stanovené týmto poriadkom, neskladá už skúšku pre rozhodcov z výkonu. 
7. Za rozhodcu pre všestranné skúšky stavačov alebo malých plemien a retrieverov 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 
retrieverov. Takýto rozhodca už neskladá skúšku pre rozhodcov z výkonu. 

8.   Na skúškach sa čakatelia zúčastňujú na vlastné náklady. Účasť na vstupných testoch  a prípadných 
opakovaniach  je spoplatnená sumou stanovenou Kynologickou radou SPK a je splatná pred 
začatím preskúšania. 

 
VI. Menovanie rozhodcov 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 na návrh Kynologickej rady SPK 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 s kvalifikáciou pre všestranné skúšky stavačov. Na skúškach retrieverov z prinášania 
malej zveri môžu posudzovať len rozhodcovia s kvalifikáciou pre všestranné skúšky malých 
plemien a retrieverov. 

7. Menovanie za rozhodcu pre posudzovanie výkonu poľovne upotrebiteľných psov nie je 
nárokovateľné 

 
VII: Rozširovanie aprobácie: 

1. Možnosť rozširovania aprobácii je možné až u rozhodcov ktorí posudzovali minimálne 3 roky, 
posudzovali najmenej na 3 skúškach pre ktoré získali aprobáciu , nedopustili sa priestupku proti 
skúšobným poriadkom a ďalším kynologickým predpisom SPK. Rozhodca si môže rozširovať 
kvalifikáciu  v rovnakom čase iba o jednu aprobáciu.  

2. Špecifické podmienky rozširovania aprobácie rozhodcu  sú uvedené v bode 3. Rozhodca si podáva 
žiadosť o rozširovanie aprobácie priamo na kynologický odbor SPK. Pri žiadosti o rozširovanie 
aprobácie musí predložiť doklady potvrdzujúce plnenie podmienok pre  jednotlivé špecifické 
požiadavky.  

3. Rozhodca pri rozširovaní aprobácie musí podľa jednotlivých aprobácii splniť nasledovné špecifické 
požiadavky:  
a) čakateľom pre farbiarske a lesné skúšky stavačov sa môže stať rozhodca pre jesenné skúšky 

stavačov  ktorý je rozhodcom pre jesenné skúšky stavačov minimálne 3 roky v priebehu tohto 
obdobia posudzoval minimálne na 3 jesenných skúškach a predviedol najmenej 3 stavače na 
lesných alebo všestranných skúškach, z toho aspoň jedného v I. cene, z toho minimálne 2 psy 
vo svojom vlastníctve, medzi prvým a posledným predvedeným psom musí byť minimálne 3-
ročný odstup. 

b) čakateľom pre všestranné skúšky stavačov sa môže stať rozhodca pre jesenné skúšky stavačov 
alebo pre farbiarske a lesné skúšky stavačov, ktorý je rozhodcom pre jesenné skúšky stavačov 
minimálne 5 rokov a posudzoval v priebehu tohto obdobia minimálne na 5 jesenných skúškach. 
Úspešne počas tohto obdobia predviedol 2 psy vo svojom vlastníctve na všestranných skúškach 
stavačov, z toho aspoň jedného v I. cene, /odstup minimálne 2 rokov/ 

c) čakateľom pre všestranné skúšky malých plemien a retrieverov sa môže stať rozhodca pre 
jesenné skúšky malých plemien a retrieverov alebo pre farbiarske a lesné skúšky malých 
plemien a retrieverov, ktorý je rozhodcom pre jesenné lesné alebo farbiarske  skúšky malých 
plemien minimálne 5 rokov a počas tohto obdobia posudzoval minimálne na 5 skúškach. 
úspešne predviedol 2 psy vo svojom vlastníctve na všestranných skúškach, z toho aspoň 
jedného v I. cene, v priebehu minimálne 2 rokov, 

4. Pri rozširovaní aprobácie na všetky ostatné aprobácie musí rozhodca splniť kritéria, ktoré sa  
vyžadujú pri  menovaní za čakateľa na príslušnú aprobáciu. 

5. Rozhodcovia, ktorí posudzujú minimálne 10 rokov, posudzovali na minimálne 10 skúškach PUP  
a nedopustili sa žiadneho priestupku proti Kynologickým predpisom SPK, môžu pri splnení 
stanovených podmienok hospitovať na viaceré druhy skúšok súčasne. 

6. Podmienky absolvovania hospitácii pri rozširovaní aprobácie sú totožné a hospitáciami čakateľov 
na funkciu rozhodcu.  

 



 
  
VIII. Kategorizácia rozhodcov :  

1. Rozhodcovia sú pri výkone svojej činnosti zaraďovaní do kategórii. 
2. Zaraďovanie rozhodcov do jednotlivých kategórii resp. ich preraďovanie vykonáva KR SPZ raz ročne 

vždy na I. zasadnutí v danom roku.  
3. Jednotlivé kategórie vyjadrujú schopnosti a skúsenosti rozhodcu a sú rozhodujúcim kritériom pri 

jeho využívaní a zaraďovaní na jednotlivých druhoch skúšok.  Zaraďovanie do jednotlivých 
kategórii nie je zo strany rozhodcu nárokové.  

4. Rozhodcovia sú rozdelení do jednotlivých kategórii:    
 

I.,      rozhodca III. kategórie – rozhodcom  III. kategórie sa stáva každý rozhodca ktorý bol 
schválený Prezídiom SPK a  obdržal rozhodcovský preukaz  SPK. Posudzuje príslušné skúšky 
poľovnej upotrebiteľnosti, pre ktoré má aprobáciu na celom území SR 

 
II.,     rozhodca II. kategórie  . posudzuje príslušné skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, pre ktoré má 

aprobáciu na celom území SR a môže vykonávať funkciu hlavného rozhodcu. 
Pre zaradenie do tejto kategórie musí rozhodca splniť nasledovné kritéria:  

a) je rozhodcom pre príslušnú aprobáciu minimálne 5 rokov. V priebehu tohto  
 obdobia posudzoval na minimálne 10 skúškach z výkonu 
b) Má morálne a odborné predpoklady pre výkon hlavného rozhodcu. 
c)  V priebehu jeho činnosti ako rozhodcu nebolo proti nemu vedené disciplinárne  

konanie pre porušenie kynologických predpisov SPK , 
d)  Aktívne sa zaoberá poľovníckou kynológiou  t.j. v priebehu obdobia jeho 

zaradenia do III. kategórie / resp. v ostatných  piatich rokoch/predviedol 
minimálne jedného psa vo svojom vlastníctve  na skúškach poľovnej  
upotrebiteľnosti.  
 

III.,    rozhodca I. kategórie .:    Posudzuje príslušné skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, pre ktoré má 
aprobáciu na celom území SR, môže vykonávať funkciu hlavného rozhodcu a na návrh 
Kynologickej rady SPK sa môže poveriť účasťou na skúškach pre rozhodcov z výkonu ako člen 
skúšobnej komisie (skúšobný komisár). 

           Pre zaradenie do tejto kategórie  musí rozhodca splniť nasledovné kritéria: 
a) Je rozhodcom pre príslušnú aprobáciu minimálne 10 rokov. V priebehu tohto 

obdobia posudzoval minimálne na 20 skúškach z výkonu z toho bol minimálne 3x 
hlavným rozhodcom.  

b) Má morálne a odborné predpoklady  pre zaradenie do tejto kategórie.  
c) V priebehu jeho činnosti ako rozhodcu nebolo proti  nemu vedené disciplinárne 

konanie pre porušenie kynologických predpisov. / SPK, SPZ, SKJ/ 
d) Aktívne sa zaoberá poľovníckou kynológiou ,  t.j. v priebehu hore uvedeného 

obdobia predviedol minimálne dvoch psov vo svojom vlastníctve na skúškach 
poľovnej upotrebiteľnosti. 

 
IX. Disciplinárne previnenia. 

 
1. Disciplinárnym previnením rozhodcu je jeho  konanie pri výkone rozhodcovskej činnosti a 

povinností stanovených  Kynologickými predpismi SPK.  
Správanie rozhodcu na kynologických podujatiach musí  byť slušné a korektné. Rozhodca 
nesmie kritizovať prácu svojich kolegov, narušovať priebeh kynologických podujatí či už 
posudzuje, je súťažiacim alebo je len účastníkom skúšok. Tieto ustanovenia sa týkajú 
menovaných rozhodcov i čakateľov na funkciu rozhodcu.  Porušenie týchto zásad je 
priestupkom voči etike rozhodcu 

2. Disciplinárny orgán je povinný konať  proti každému oznámeniu konkrétnou osobou voči 
rozhodcovi ktorý je podozrivý  z disciplinárneho previnenia podľa bodu 1. 

3. Podnet sa podáva Kynologickej rade SPK.  



4. Kynologická rada SPK  podnet preskúma  a rozhodne či bude vo veci konať, alebo konanie 
ako bezdôvodné zastaví. Ak kynologická rada  rozhodne , že sa bude vo veci  konať, vytýči  
termín zasadnutia , predvolá stíhaného a svedkov a zabezpečí  dôkazy. 

5. Kynologická rada ako disciplinárny orgán  je uznášania schopná , ak sa zasadnutia zúčastní 
nadpolovičná väčšina jej členov. Za rozhodnutie o vine a treste  musí hlasovať  viac ako 
polovica prítomných. 

6. Disciplinárnym opatrením  môže kynologická rada  uložiť niektorý z týchto disciplinárnych 
trestov:   

a. ústne napomenutie 
b. písomné napomenutie 
c. písomné napomenutie  s hrozbou pozastavenia činnosti výkonu rozhodcu na dobu 6 

až 36 mesiacov 
d. peňažná pokuta  až do výšky 100 eur. 
e. pozastavenie  výkonu činnosti rozhodcu na dobu 6 až 36 mesiacov z jednej alebo 

viacerých aprobácií 
f. vyčiarknutie zo zoznamu  rozhodcov . 

7. Disciplinárny orgán  uskutoční všetky úkony potrebné na objektívne zistenie skutkového 
stavu 

8. Stíhaného  musí disciplinárny  orgán  pozvať na konanie aspoň  14 dní vopred doporučeným 
listom 

9. V disciplinárnom konaní  sa môže obvinený hájiť sám alebo sa môže dať zastupovať, pričom  
však je povinný sa na konanie  dostaviť. 

10. Z disciplinárneho konania je potrebné vyhotoviť zápisnicu. Rozhodnutie  o uložení  
disciplinárneho trestu  sa musí vypracovať  písomne  a musí obsahovať  číslo rozhodnutia, 
označenie orgánu  ktorý ho vydal,  

11. Pri vyčiarknutí zo zoznamu rozhodcov musí rozhodca do 14 dní od právoplatného 
rozhodnutia vrátiť rozhodcovský preukaz  kancelárii SPK. 

12. Ak rozhodca po uplynutí lehoty dočasného pozastavenia činnosti prejaví záujem opätovne 
vykonávať funkciu kynologického rozhodcu, musí sa podrobiť preskúšaniu. 

13. Na disciplinárne konanie rozhodcov sa nevzťahuje zákon o správnom konaní ani zákon 
o priestupkoch. Proti prvostupňovému rozhodnutiu  Kynologickej rady  SPK je možné sa 
odvolať jej prostredníctvom na  disciplinárnu komisiu  SPK. Pri podaných sťažnostiach  na 
rozhodcov sa postupuje primerane podľa smernice pre sťažnosti . 

 
X. Všeobecné ustanovenia  
 
Kancelária SPK vedie kartotéku a databázu rozhodcov a čakateľov.  

1. Každú zmenu bydliska, či inú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť ich delegovanie na skúšky, sú 
čakatelia i rozhodcovia povinní včas oznámiť kancelárii SPK. 

2. Čakatelia i rozhodcovia sú povinní oznámiť kancelárii SPK, ak zo zdravotných, prípadne iných 
dôvodov dočasne alebo trvalo nemôžu vykonávať funkciu rozhodcu. 

3. Tento poriadok schválilo Prezídium SPK 6.11.2019. Platnosť nadobúda dňom schválenia. 
4. Vydaním tohto poriadku stráca platnosť poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky 

z výkonu poľovných psov platný od 28.4.2017.  
 
 
 
 
Schválené Prezídiom SPK dňa:06.11.2019 
 
 
 
 
 


