
správa zo zasadania FCI komisií pre 
výstavy a pre rozhodcov exteriéru 

SLOVENSKÁ
KYNOLOGICKÁ
JEDNOTA

MEDZINÁRODNÁ
KYNOLOGICKÁ

FEDERÁCIA

4. 3. 2018
Banská Bystrica – Hotel Lux



Ing. RÓBERT KANÁS



 spolu 3 meetingy v priebehu 2 dní:

 zasadanie FCI výstavnej komisie

 zasadanie FCI komisie pre rozhodcov exteriéru psov

 spoločný meeting oboch komisií



motto:

„ Chov psov, rovnako ako ich posudzovanie,
je umenie – nie veda. A toto umenie by
malo byť vedou podporované, ale nie vedou
ovládané. “





 SCHVAĽOVANIE SPRÁV OFICIÁLNYCH OBSERVEROV ZO 
SVETOVÝCH A SEKČNÝCH VÝSTAV

 pomerne podrobné správy z každej výstavy

 zamerania na dodržiavanie predpisov FCI

 organizácia výstavy s ohľadom na zdravie a pohodu 
vystavovaných psov



 DOUBLE HANDLING (agenda z predchádzajúceho 
meetingu)

 otázka čo všetko Double Handling je?

 požiadavka na ujasnenie definície, GC FCI schválilo 
definíciu v znení: Double Handling , t.j. upútavanie 
pozornosti psa z vonka kruhu, je striktne zakázaný

 odsúhlasená a na GC FCI posunutá úprava a doplnenie 
hodnotenia „NEPOSÚDENÝ“ - aj v prípade Double Handlingu



 VEK POTREBNÝ PRE ZARADENIE DO TRIEDY (agenda z 
predchádzajúceho meetingu)

 požiadavka výst. komisie na úpravu – jedinec je 
prihlasovaný do triedy podľa dosiahnutého veku v deň 
výstavy (v prípade viacdenných výstav podľa veku 
dosiahnutého v prvý deň výstavy)

 Rozhodnutie BoD FCI zohľadnilo aj právny aspekt



 ONLINE KATALÓGY

 zaujímavá prezentácia Nemecka

 výmena skúseností jednotlivých krajín

 návrh nových pravidiel pre online katalógy

 komisia pre výstavy odporúča GC FCI zachovať doterajšie 
pravidlo, t.j. zverejňovať online katalóg  v deň výstavy, ale 
nie skôr ako 2 hodiny pred oficiálnym otvorením prvého dňa 
výstavy



 NOVÁ EURÓPSKA LEGISLATÍVA – GDPR (General Data
Protection)

 ochrana osobných dát sa netýka len dát osob

 zahŕňa výsledky z výstav

 online katalógy

 zverejňovanie posudkov

 FCI JUDGES DIRECTORY



 VYSTAVOVANIE PSOV NA „SŤAHOVACÍCH“ OBOJKOCH

 zakazuje legislatíva Švajčiarska a Rakúska

 výmena legislatívnych pravidiel medzi zúčastnenými 
krajinami

 záver pléna: potreba prihliadať na komfort vystavovaného 
jedinca a zároveň aj na bezpečnosť ostatných psov a osôb



 LOGICKÉ ZORADENIE TRIED NA VŠETKÝCH CACIB 
VÝSTAVÁCH (návrh Estónska)

 zjednotenie pre všetky krajiny

 1. Mladší dorast, 2. Dorast, 3. Mladých, 4. Stredná,                     
5. Otvorená, 6. Pracovná, 7. Šampiónov, 8. Veteránov

 schválené a posunuté na GC FCI na schválenie a 
zapracovanie do predpisov



 DALMATÍNEC – diskusia o zaradení do skupiny FCI

 návrh Francúzska na preradenie do skupiny FCI - 7

 stiahnuté z Agendy po stanovisku Chorvátska



MAXIMÁLNY VEK DO TRIEDY MLADÝCH

 návrh Francúzska na zníženie hornej vekovej hranice pre 
triedu mladých z 18 na 15 mesiacov

 Diskusia za/proti

 hlasovaním delegátov jednotlivých krajín zamietnuté



 VÝSTAVY PSOV, VYSTAVOVATELIA A ROZHODCOVIA SÚ 
STÁLE V CENTRE POZORNOSTI

 záleží len od nás vystavovateľov, chovateľov a rozhodcov, 
ako nás ľudia budú vnímať

 úloha predovšetkým rozhodcov, ale aj usporiadateľov 
výstav, je v tomto aspekte mimoriadne dôležitá

 aj v nadväznosti na rôzne „ochranárske“ aktivity ako napr. 
„Týranie chovom“, atď.



 VOĽBA PREZÍDIA VÝSTAVNEJ KOMISIE NA 
NASLEDUJÚCE 2 ROKY (2018 – 2019)

 prezident: Barbara Műller, CH

 viceprezident: Luis Catalan, PT

 sekretár: Ronnie Natividat, PH



 AGENDA NA NASLEDUJÚCI MEETING  (2.-3.2.2019 v 
Bogote):

 výstavné triedy





 VOĽBA PREZÍDIA KOMISIE PRE ROZHODCOV EXTERIÉRU 
NA NASLEDUJÚCE 2 ROKY (2018 – 2019)

 prezident: Adrián Landarte, UY

 viceprezident:  Laurent Pichard, CH

 sekretár: Anne-Marie Class, FR



 VZDELÁVANIE ROZHODCOV (1/3)

 BREED BY BREED education – PDF prezentácie 
jednotlivých plemien v gescii krajín pôvodu (aktuálna 
situácia 15 plemien spracovaných na stránke FCI)

 ZÁKLADNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM – predstavenie 
konceptu vytvoreného pracovnou skupinou (John Wauben/ 
NL, Laurent Pichard/ CH, John Philip/India a Ozan Belkis/ 
Turecko)



 VZDELÁVANIE ROZHODCOV (2/3)

 FCI SHOW JUDGES CONGRESS (2017 Kyjev, 2019 Mexiko, 
2020 Španielsko)



 VZDELÁVANIE ROZHODCOV (3/3)

 ZÁKLADNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM

téma hodiny

Anatómia, morfológia a pohyb psa 38

Genetika, zdravie, správanie sa psa 18

Znalosť štandardu a plemien 18

Správanie sa rozhodcu, princípy a technika posudzovania 22

Národné poriadky pre výstavy a ostatné národné pravidlá 6

FCI poriadky pre výstavy, rozhodcov a ďalšie regulácie 8

SPOLU 110



 DOHODA MEDZI FCI A ANGLICKÝM KC

 je k dispozícii na stránke FCI

 upravuje podmienky pre posudzovanie FCI rozhodcov a 
udeľovanie CC v UK

upravuje podmienky udeľovania CACIB, BIG a BIS pre UK 
rozhodcov na výstavách FCI



 ROZHODCOVIA ASOCIOVANÝCH ČLENOV FCI (napr. 
Austrália, NZ, ...)

 schválený návrh FCI komisie pre rozhodcov exteriéru na 
úpravu podmienok pre rozhodcov z asociovaných krajín

 skupinoví a allround rozhodcovia z týchto krajín budú 
môcť posudzovať len tie plemená, ktoré sú v danej krajine 
oficiálne uznané a registrované do plemennej knihy



 ROZHODCOVIA V „EMIGRÁCII“ A KONTROLA 
DODRŽIAVANIA FCI REGULÁCIÍ NA ROZŠIROVANIE 
APROBÁCIÍ

 návrh na doplnenie pravidiel – všetky prestupy rozhodcov 
z krajiny do krajiny za podmienky dodržania pravidiel FCI  
budú musieť byť potvrdené FCI office

 kontrola rozširovania aprobácií bude robená 
prostredníctvom záznamov v Judges Directory

zároveň prebehla búrlivá diskusia a nespokojnosť so 
súčasným stavom



 FCI JUDGES DIRECTORY - http://www.fci-
judge.org/FciJudge/

 adresár všetkých FCI medzinárodných rozhodcov pre 
exteriér povinný pre členské krajiny FCI od 1.7.2017

 od 28.2.2018 môžu byť v zozname len tí národní 
rozhodcovia, kt. majú aprobáciu na všetky plemená FCI

 požiadavka aby členské krajiny viedli databázu v JD s 
náležitou pozornosťou a čistotou údajov

http://www.fci-judge.org/FciJudge/
http://www.fci-judge.org/FciJudge/
http://www.fci-judge.org/FciJudge/


 FCI JUDGES DIRECTORY - ZMENY

 čoskoro nová verzia priamo na stránke FCI

 viac užívateľsky prívetivá forma adresáru rozhodcov

 nástroj na systém kontroly dodržiavania rozširovania 
aprobácií

 postupné rozšírenie o ďalších rozhodcov, napr. práca



 SKUTOČNE POMÁHAJÚ SÚČASNÉ ŠTANDARDY 
ROZHODCOM A CHOVATEĽOM V ICH PRÁCI?

 prezentácia Claudio de Giuliani, IT

 1. ako štandardy napomáhajú práci rozhodcu

 2. ako rozhodcovia posudzujú v zmysle štandardov





 PROBLEMATIKA AGRESÍVNYCH PSOV NA VÝSTAVÁCH

 požiadavka FCI komisie pre rozhodcov exteriéru nebola 
doriešená, GC FCI zaslalo neuspokojivú odpoveď

 po dlhšej diskusii bolo delegátmi schválené opätovné 
vrátenie problematiky agresívnych psov na doriešenie GC 
FCI



 PROBLEMATIKA PREPLÁCANIA CESTOVNÝCH 
NÁKLADOV A ODMIEN (dopyt z Estónska)

 odporúča sa, aby si rozhodca dohodol podmienky ešte 
pred posudzovaním

 prijatie pozvania nie je povinné



 AUTORIZÁCIA (ODSÚHLASOVANIE) SKUPINOVÝCH 
ROZHODCOV A ALLROUND ROZHODCOV MATERSKOU 
KRAJINOU PRED POSUDZOVANÍM NA KAŽEDEJ VÝSTAVE

 pravidlá FCI hovoria, že skupinový a allround rozhodca 
uvedený v FCI Judges Directory nepotrebuje súhlas 
materskej krajiny

 zhruba 5 krajín súhlas napriek tomu požaduje –
požiadavka na zjednotenie prístupu k skupinovým a allround
rozhodcom v rámci celej FCI

 ak aj napriek tomu krajina bude požadovať súhlas, táto 
požiadavka MUSÍ byť uvedená v Judges Directory



 VYHLÁSENIE:

Po niekoľkoročnej diskusii na meetingoch FCI výstavnej 
komisie a FCI komisie pre rozhodcov exteriéru požadujeme, aby 
BoD FCI zaujal razantný postoj voči národným organizáciám, ktoré 
nerešpektujú pravidlá FCI týkajúce sa rozhodcov (vzdelávanie, 
časové lehoty, prestupy rozhodcov, vytváranie skupín allround
rozhodcov za „jednu“ noc).

My delegáti komisií pochádzajúci z 30 členských krajín FCI 
očakávame od BoD FCI využitie sankcií podľa článku 10 aktuálnych 
ustanovení o sankciách a začatie vyšetrovanie týchto káuz.

... 



priestor na Vaše otázky



ďakujem za pozornosť


