PORIADOK PRE MENOVANIE ROZHODCOV
PRE POSUDZOVANIE JUNIOR HANDLINGU
I. Účel
Poriadok pre menovanie rozhodcov pre posudzovanie junior handlingu (ďalej len rozhodcov) vychádza z
predpisov FCI. Vymedzuje základné podmienky pre menovanie rozhodcov, ich rozdelenie a disciplinárne
konanie voči rozhodcom v prípade ich porušenia. Členské organizácie SKJ nemajú právo tieto všeobecné
podmienky meniť. Menovanie člena členskej organizácie SKJ za rozhodcu nie je nárokovateľné. Počas
výkonu funkcie rozhodcu pre posudzovanie junior handlingu 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. SKJ nie je povinná svoje rozhodnutie
zdôvodňovať.

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 junior handlingu.
Čakateľ: Osoba spĺňajúca podmienky prijatia stanovené týmto poriadkom a zaradená do prípravy
čakateľov na funkciu rozhodcu.
Hospitácia: Účasť čakateľa v kruhu pri posudzovaní súťaže junior handlingu.
Zbor rozhodcov: Zbor rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov (ďalej len Zbor rozhodcov) je
odbornou komisiou SKJ, ktorá združuje rozhodcov pre exteriér a pod ktorú podliehajú aj rozhodcovia pre
posudzovanie junior handlingu.

III. Podmienky pre menovanie rozhodcov
Čakateľom sa môže stať žiadateľ splnením požiadaviek SKJ stanovených v tomto poriadku.
Žiadateľ o čakateľa na funkciu rozhodcu pre posudzovanie junior handlingu svoju žiadosť odporúčanú
chovateľským klubom zašle na Predsedníctvo Zboru rozhodcov SKJ, ktoré 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 a vek minimálne 20 rokov.
c) Čestné vyhlásenie, že uchádzač sa nezaoberá obchodnou činnosťou v oblasti predaja psov.
d) Potvrdenie, že sa uchádzač:
- aktívne zúčastnil súťaže junior handling minimálne v troch výstavných sezónach
- umiestnil sa minimálne dve výstavné sezóny medzi troma najlepšími mladými junior handlermi sezóny
- minimálne raz sa zúčastnil ako reprezentant Slovenska na niektorej prestížnej súťaži pri Cruft, svetovej
výstave alebo európskej výstave
e) Uchádzač musí doložiť potvrdenie usporiadateľov výstav o tom, že pracoval minimálne 5x na
medzinárodnej a iných výstavách 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.
g) Úspešné absolvovanie prijímacej skúšky pred skúšobnou komisiou menovanou Prezídiom SKJ.
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 pre posudzovanie exteriéru psov.
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Uchádzač musí pred komisiou preukázať základné znalosti najmä z odborov:
- anatómia a fyziológia
- poriadku pre junior handling
- správanie, princípy pri vykonávaní posudzovania
- platné poriadky SKJ, najmä Stanovy, Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie
rozhodcov
- predpisy FCI
V prípade neúspechu môže byť žiadateľ opakovane preskúšaný s odstupom ½ roka a to len 2x v
priebehu dvoch rokov.
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 minimálne 1 rok, maximálne 3 roky.
b) Čakateľ má povinnosť zúčastniť sa prednášok organizovaných Predsedníctvom zboru rozhodcov pre
posudzovanie exteriéru psov SKJ.
c) Počas prípravného obdobia sa čakateľ najmenej 4x zúčastní hospitácie na medzinárodných,
celoštátnych, alebo národných výstavách usporiadaných pod patronátom SKJ Na základe žiadosti
čakateľa rozhodne predsedníctvo Zboru rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov o jeho delegovaní na
príslušnú akciu. Žiadosti sa zasielajú na sekretariát SKJ, minimálne mesiac pred konaním výstavy.
U jedného rozhodcu môže v jeden deň hospitovať 1 hospitant.
d) Hospitačný list čakateľa vyplní a podpíše rozhodca a odovzdá čakateľovi. Rozhodca po

výstave obdrží elektronickou formou dotazník na hodnotenie čakateľa, ktorý bez odkladov vyplní
a obratom zašle emailom na sekretariát SKJ. Čakateľ po absolvovaní požadovaných 4 hospitácii pošle
na sekretariát SKJ žiadosť o záverečnú skúšku a doloží všetky potvrdené hospitačné listy spolu
s vyplnenými posudkovými listami čakateľa.
V žiadosti uvedie všetky hospitácie, ktoré absolvoval.
e) Počas jedného kalendárneho dňa je možné pri posudzovaní junior handlingu hospitovať iba 1x.
f) Záverečných skúšok sa môže zúčastniť len čakateľ, ktorý bol minimálne 4x hodnotený výborne alebo
veľmi dobre a hospitácie splnil najmenej u dvoch rôznych rozhodcov.
Záverečné skúšky:
Záverečné skúšky čakateľov vykonáva skúšobná komisia menovaná na návrh Zboru rozhodcov pre
posudzovanie exteriéru psov Prezídiom SKJ. Skúška sa skladá z dvoch častí:
a) teoretickej - obsahuje skúšku zo všeobecných znalostí, zo znalostí odborných a zo znalosti
posudzovania junior handlingu, o ktoré čakateľ žiada. Pri tejto skúške čakateľ preukazuje vedomosti z
nasledovných odborov:
1) Anatómia, fyziológia a pohyb psa,
2) 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 platné predpisy pri posudzovaní junior handlingu.
Čakateľ musí pred skúšobnou komisiou dokázať že:
1) ovláda poriadok pre junior handling a vie ho použiť v praxi,
2) pozná chyby a vie ich správne ohodnotiť
3) vie správne použiť bodovaciu kartu pri posudzovaní
4) pozná históriu junior handlingu
Skúška je ústna a písomná.
Teoretická skúška sa koná jeden raz do roka vo vopred určenom termíne, ktorý bude
zverejnený na web stránke SKJ. Po úspešnom absolvovaní teoretickej časti skúšky bude čakateľ
oboznámený s termínom a miestom konania praktickej skúšky.
b) praktickej – obsahuje praktické posúdenie najmenej troch junior handlerov vrátane vypracovania
bodovacej karty. Skúšajúcimi musia byť minimálne dvaja rozhodcovia, z toho aspoň jeden medzinárodný

2

rozhodca posudzujúci junior handling. O výsledku skúšky musí byť čakateľ okamžite informovaný a o
priebehu skúšky musí byť vykonaný zápis.
Postup skúšky:
- čakateľ posúdi minimálne troch určených junior handlerov a predloží bodovacie karty,
- komisia potvrdí protokol o skúškach svojimi podpismi.
V prípade neúspechu môže byť čakateľ opakovane preskúšaný v niektorom z ďalších termínov a to 2x v
priebehu dvoch rokov.
Po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok čakateľa predkladá skúšobná komisia výsledky zo
záverečným hodnotením Zboru rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov. Zbor rozhodcov po posúdení
výsledkov predkladá návrh na menovanie za rozhodcu Prezídiu SKJ. Návrh Zboru rozhodcov nezakladá
čakateľovi právny nárok na menovanie za rozhodcu.
Podmienky pre rozšírenie kvalifikácie pre rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov
Povolenie rozširovania je podmienené potrebami SKJ.
a) Rozhodca, ktorý bol menovaný za rozhodcu pre posudzovanie exteriéru psov môže požiadať
o rozšírenie kvalifikácie pre posudzovaniu junior handlingu.
b) Žiadateľ o rozšírenie kvalifikácie rozhodcu pre posudzovanie junior handlingu svoju žiadosť zašle na
Predsedníctvo Zboru rozhodcov.
Žiadosť o rozšírenie aprobácie podáva rozhodca písomne na formulári, ktorý je k dispozícii na sekretariáte
SKJ a na web stránke SKJ.
O prijatí alebo odmietnutí žiadosti rozhodne Predsedníctvo zboru rozhodcov na najbližšom zasadnutí.
c) Získanie aprobácie je podmienené minimálne tromi hospitáciami na výstavách so zadávaním CAC,
z toho aspoň jedna výstava so zadávaním CACIB FCI. Na základe žiadosti čakateľa rozhodne
predsedníctvo Zboru rozhodcov o jeho delegovaní na príslušnú akciu. Žiadosti o hospitácie sa zasielajú na
sekretariát SKJ, minimálne mesiac pred konaním výstavy.
U jedného rozhodcu môže v jeden deň hospitovať len 1 hospitant. Výnimku môže udeliť Prezídium SKJ na
návrh Predsedníctva Zboru rozhodcov.
e) Posudzujúci rozhodca potvrdí hospitáciu, uvedie počet posúdených junior handlerov a ohodnotí
vedomosti žiadateľa o rozšírenie aprobácie.
f) Počas jedného kalendárneho dňa je možné hospitovať iba 1x.
g) Žiadateľ o rozšírenie aprobácie si nechá potvrdiť hospitačný list u daného rozhodcu.
h) K záverečnej skúške môže byť pripustený rozhodca, ktorého znalosti boli hodnotené
minimálne 3x ako výborné alebo veľmi dobré a to minimálne od dvoch rozhodcov.
ch) 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 a teoretické. 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 a pri opätovnom neúspešnom absolvovaní skúšky,
následne jedenkrát v priebehu roka.

IV. 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.
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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) Pes vo vlastníctve rozhodcu nesmie byť vystavený na výstave, kde tento rozhodca posudzuje.
ch) Rozhodca, ktorý má aprobáciu len pre posudzovanie junior handlingu (nie pre posudzovanie
exteriéru psov), môže na výstave kde neposudzuje, vystavovať psov ktorí nie sú v jeho vlastníctve,
alebo z jeho chovu.

V. 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, Prezídium SKJ rozhodne o prijatí sťažnosti a začatí vyšetrovania.
Šetrenie vykonáva Zbor rozhodcov, ktorý na základe zistených výsledkov navrhuje prezídiu spôsob
riešenia sťažnosti. Závery šetrenia musia byť prerokované za prítomnosti dotyčného rozhodcu. Prezídium
SKJ rozhodne o uložení disciplinárneho trestu, pokiaľ bude porušenie uvedených poriadkov a zásad
preukázané.
1) Disciplinárne tresty rozhodcov vychádzajú z 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. Najdlhšie na obdobie 3 rokov.
3) Musí byť zaručené, že dotknutý rozhodca bude ústne alebo písomne vypočutý. Rozhodca musí mať
právo odvolať sa proti rozhodnutiu v súlade so stanovami SKJ. Členom odvolacieho orgánu nesmie byť
žiadna z osôb, ktoré sa zúčastnili vydania postihu. 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
d) zákaz výkonu činnosti na dobu neurčitú
e) vyradenie zo zoznamu rozhodcov na dobu určitú,
f) vyradenie zo zoznamu rozhodcov na dobu neurčitú,
g) 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 Valného zhromaždenia SKJ dňa 24.4.2018.
Znenie Poriadku pre menovanie rozhodcov nadobúda platnosť od 1.5.2018.
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