
 

 

 

Zápis zo zasadania FCI výstavnej komisie – Paríž (FR) 26.4.2022 

 Zasadnutie komisie prebehlo v náhradnom termíne v dôsledku pandémie Covid – 19, 

zasadnutie sa uskutočnilo po skončení Európskej výstavy psov FCI v Paríži ako 

jednodňový meeting. Po skončení zasadnutia FCI komisie pre rozhodcov sa v závere 

dňa uskutočnil spoločný meeting oboch komisií – FCI výstavnej komisie a FCI komisie 

pre rozhodcov. 

 

 Zasadnutie komisie viedol prezident komisie pán Wilfred Olsen, v úvode prebehla 

prezentácia zúčastnených delegátov z jednotlivých členských krajín FCI, prítomných 

bolo 34 delegátov, zároveň v úvodnej časti bola odsúhlasená agenda zasadnutia a zápis 

z predchádzajúceho meetingu z 1.2.2020 zo Španielska, nakoľko v roku 2021 komisia 

nezasadala (pôvodne mala zasadať v 02/2021 v Taliansku). 

 

 Prezident komisie predniesol činnosť komisie za roky 2020 a 2021, správa bola 

schválená všetkými prítomnými delegátmi. 

 

 V ďalšom bode odzneli informácie o rozhodnutiach General Committee FCI: 

  odsúhlasené boli nové Medzinárodné šampiónáty FCI v kategórii Junior 

a Veterán (komisia musí dopracovať presné znenie podmienok, ktoré následne 

obdržia členské krajiny FCI). K tomuto bodu prebehla krátka diskusia ktorá 

smerovala k záverom z výstavnej komisie v roku 2020. Rovnako bude potrebné 

dopracovať aj proces nahlasovania čakateľstiev na nové Medzinárodné 

šampionáty členskými krajinami FCI a proces vystavovania diplomov. 

  odsúhlasené bolo aj usporiadavanie súťaží pre národné FCI neuznané plemená 

v rámci záverečných súťaží FCI medzinárodných výstav psov. Národné 

organizácie (členské krajiny) v rámci medzinárodných výstav psov 

s udeľovaním čakateľstva FCI-CACIB môžu počas záverečných súťaží 

v záverečnom kruhu usporiadavať aj súťaž pre národné plemená danej krajiny 

bez ohľadu na to, či sú tieto plemená FCI uznané alebo nie. 

  bod týkajúci sa vystavovania gravidných súk a súk po pôrode, diskutovaný na 

zasadnutí výstavnej komisie v roku 2020 s návrhom, že suky nemôžu byť 

vystavované 35 dní pred a 60 dní po pôrode, nebol General Committee FCI 

prerokovávaný. 

 

 Upozornenie na zmeny vo Výstavnom poriadku FCI – zmena názvoslovia CACIB na 

FCI-CACIB. 

 

 Správy observerov svetových s sekčných výstav boli po krátkej diskusii schválené 

prítomnými delegátmi. 

 



 Holandsko navrhlo zavedenie/zjednotenie pravidiel pre usporiadavanie svetových 

špeciálnych výstav prípadne európsky špeciálnych výstav pre jednotlivé plemená, 

prípadne skupiny plemien. V súčasnosti neexistujú jasné a jednotné pravidlá pre 

usporiadavanie takýchto výstav, pričom diskutovaná bola pozitívna spolupráca klubov 

na medzinárodnej úrovni pri niektorých plemenách a pozitívny vplyv takejto 

spolupráce. Záverom diskusie k tomuto bodu bolo doporučenie vypracovať návrh, ktorý 

bude následne posunutý na General Committee. 

 

 Nórsko vznieslo otázku ohľadne vystavovania kastrovaných psov (samcov) v prípade, 

že kastrácia bola vykonaná zo zdravotných dôvodov. Po diskusii sa tento bod uzatvoril 

bez doporučenia na zmenu súčasne platných pravidiel. 

 

 Návrh Francúzska na stanovenie minimálnej vekovej hranice (10 rokov) pre dieťa 

vystavujúce psa na výstavách v kruhu (nie v súťaži Junior Handling). K návrhu prebehla 

diskusia s rôznymi podnetmi, ako napr. rôzne fyzické dispozície detí v rovnakom veku 

a preto je obtiažne stanoviť presnú vekovú hranicu, kto a ako bude kontrolovať 

minimálny vek konkrétneho dieťaťa vo výstavnom kruhu, ... K problematike je 

potrebné vypracovať konkrétny návrh, kt. bude zaslaný General Committee FCI. 

 

 V ďalšom bode boli diskutované sťažnosti na poveternostné podmienky výstavy, ktorá 

sa konala v decembri 2021 v San Marine. Na základe dopytu z kancelárie FCI vznikol 

návrh na doplnenie Výstavného poriadku FCI ohľadne organizovania vonkajších 

výstav. K sťažnostiam zaujal stanovisko a vysvetlenie zástupca San Marina. Následne 

prítomní delegáti diskutovali danú tému z rôznych pohľadov. Koho je primárna 

zodpovednosť za ochranu psa pred počasím na vonkajšej výstave? Aké by mali byť 

povinnosti/zodpovednosti organizátora? Či je možné nariadiť používanie 

veľkoplošných stanov? Na základe diskusie vznikol návrh na doplnenie pravidiel pre 

organizáciu výstav v exteriéry, kde sa bude vyžadovať, aby propozície výstav jasne 

uvádzali, či sa jedná o interiérovú výstavu alebo vonkajšiu výstavu a doporučenie, aby 

organizátor špecifikoval, či na výstave budú napr. použité veľkoplošné stany nad 

výstavnými kruhmi a pod.  

 

 Topic z Izraela ohľadne pozývania začínajúcich rozhodcov bol presunutý na rokovanie 

FCI komisie pre rozhodcov. 

 

 V závere meetingu sa uskutočnili voľby prezídia komisie. V ich úvode vystúpil 

Prezident FCI pán Tamás Jakkel s doporučením, aby vedenie komisie pokračovalo aj 

v nasledovnom období, nakoľko v posledných 2 rokoch boli možnosti práce v komisii 

výrazne limitované pandémiou Covid – 19. Vzhľadom na to, že na jednotlivé pozície 

neboli navrhnutí iní kandidáti, delegáti zvolili staronové vedenie komisie 

v nasledovnom zložení: 

  Prezident: Wilfred Olsen, DK 

  Viceprezident: Bojan Mataković, HR 

  Sekretár: Ekaterina Domogatskaya, RU 

Zapísal: Ing. Róbert Kanás 


