
MEDZINÁRODNÁ KYNOLOGICKÁ FEDERÁCIA (AISBL) 
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) 
Place Albert 1er, 13, B-6530 Thuin (Belgicko), tel.: +32.71.59.38, 
fax.:+32.71.59.22.29, internet: http://ww.fci.be 
 
 
 

 
KÓDEX SPRÁVANIA SA ROZHODCOV NA VÝSTAVÁCH FCI  
 
 
 
 
 
Preambula 
 
Rozhodcovia FCI sú na výstavách zodpovední za výber a ocenenie najlepších psov 
v každom plemene a takýmto spôsobom  majú umožniť týmto psom byť základom 
genetickej výbavy plemena ako aj prostriedkom pre výberový chov všetkých 
zodpovedných chovateľov.       
 Po zvážení závažného významu ich príspevku k zdraviu, pohode a vývoju všetkých 
čistokrvných plemien psov  bol prijatý nasledujúci kódex ich zainteresovania ako aj 
etiky, ktorý majú dodržiavať všetci rozhodcovia FCI. 
 
 
Všeobecne 
 
Článok č. 1 
 
a. Tento kódex platí pre všetkých rozhodcov menovaných ich národnými asociáciami 
chovateľov psov (FCI national canine organisation - FCI NCO). 

b. Rozhodca na výstave musí vždy dodržiavať Smernice FCI pre rozhodcov na 
výstavách (FCI Regulations for Show Judges), Smernice FCI pre výstavy (FCI Show 
Regulations), obežníky FCI týkajúce sa zdravia,  správania a posudzovania psov ako 
aj  špecifických pravidiel týkajúcich sa  zdravia psov obsiahnutých v Smernici FCI pre 
chov psov ( FCI Breeding Regulations). . 
 
Článok č.2 
 
Posudzovanie rozhodcu na výstave by sa malo niesť v pozitívnom duchu. Rozhodca 
musí byť dobrým reprezentantom chovu psov a predovšetkým čistokrvného chovu 
psov. 
 
 
Postavenie rozhodcu na výstave v chove psov 
 

http://ww.fci.be/


Článok č.3 

a. Od rozhodcu na výstave sa očakáva, že bude aktívne a hodnotne prispievať k 
zdraviu a pohode ako aj k zodpovednému chovu psov. 
b. Z tohto pohľadu by mal rozhodca pre exteriér v čo najväčšej možnej miere 
akceptovať pozvania, alebo výzvy na účasť na technických aktivitách spojených s 
chovom psov, ako sú informačné, vzdelávacie a výukové stretnutia, dohľad nad 
chovateľskými skúškami a seminármi a ich vlastné vykonávanie.  

 
Zdravie a správanie psov 
 
Článok č.4 

a. Pre zachovanie a ďalší vývoj plemien, ktoré posudzuje, musí rozhodca na výstave 
okrem posúdenia kvality stavby tela  a pohybu, prihliadať aj na zdravotné aspekty 
plemena, alebo konkrétneho psa, ako aj funkcionalitu. Toto posúdenie by sa malo v 
jeho hodnotení jasne odraziť. 
b. Za žiadnych okolností nesmie byť tolerovaná agresivita, alebo nervózne 
správanie sa psa pri posudzovaní. Ich dôsledkom musí byť diskvalifikácia daného psa 
/ daných psov. 
 
Posudzovanie podľa štandardu 

Článok č. 5 
 
a. Pri posudzovaní bude rozhodca na výstave uplatňovať a brať do úvahy oficiálny 
štandard FCI pre dané plemeno. 
 
b. Musí si byť vedomý, že jeho posúdenie musí za všetkých okolností brať do úvahy, 
že  extrémne vyvinuté znaky plemena, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy, 
problémy so správaním, alebo pohybom psa musia byť vážne sankcionované. Takí 
psy nesmú v žiadnom prípade získať hodnotenie "výborný" (excellent), ani titul 
šampióna. Nikdy nesmú získať ocenenie Najlepší z plemena (Best of Breed). 
 
 
Postup posudzovania 
 

Článok č. 6 

Rozhodca na výstave musí zabezpečiť, aby hodnotenie v jeho kruhu prebiehalo 
efektívne, aby každý pes bol posúdený a bolo s ním zaobchádzané milo a ohľaduplne 
a aby celé hodnotenie prebiehalo rovnakým spôsobom.  
So všetkými vystavovateľmi by rozhodca mal jednať priateľským a zdvorilým 
spôsobom. 
 
Článok č. 7 
 



Kritika vznesená rozhodcom na výstave musí byť vyslovená kladným spôsobom, 
záverečné hodnotenie a umiestnenie musí zodpovedať skutočnostiam, uvedeným 
v posudku psa. 

Etika 

 
Článok č. 8 
 
Okrem vyššie uvedených národných a medzinárodných pravidiel pre rozhodcov na 
výstavách týkajúcich sa hodnotenia, platí aj nasledovné: 

 
a. Rozhodca nemôže prijať súčasne dve pozvania na dve rôzne výstavy. Avšak 
pretože je povinnosťou usporiadateľov výstavy, na ktorú je rozhodca pozvaný, zaslať 
písomné potvrdenie, má rozhodca do doby, pokiaľ obdrží konečné oficiálne pozvanie, 
možnosť prijať iné pozvanie.  
   
b. Ak rozhodca musí opustiť priestory výstavy pred splnením všetkých 
rozhodcovských úloh, ktoré s ním boli dohodnuté, musí si zabezpečiť príslušné 
povolenie od usporiadateľov a zabezpečiť, že bude nahradený. 
 
c. Rozhodca musí vždy rešpektovať prácu ostatných rozhodcov. 
 

d. Rozhodca musí organizačnému výboru okamžite nahlásiť akúkoľvek nevhodnú 
kritiku od vystavovateľov, podloženú dôkazmi a skutočnosťami, ktorá nie je vedená s 
kladným úmyslom, ale ktorá ho má postaviť do zlého svetla, alebo má poškodiť jeho 
povesť.  
 

 
Pokyny pre uplatňovanie 
 
Článok č. 9 
 
Neplatnosť jednej časti, alebo niektorých častí tohto kódexu nespôsobí, že by sa 
neplatným stal celý dokument. 
 
Tento kódex správania sa bol schválený Ústredným výborom FCI (FCI General 
Committee) dňa 23.12.2010 v Dortmunde a vstúpil do platnosti od 1.1.2011. 
 
 
 


