Smernica
pre udeľovanie titulu „Majster Slovenskej republiky“ a výcvikovej značky, respektíve
výcvikovej licencie v športových kynologických odvetviach

Slovenská kynologická jednota vydáva záväznú smernicu, ktorou sa vymedzuje a
v aplikačnej praxi uvádza do platnosti „Smernica pre udeľovanie titulu Majster Slovenskej
republiky a výcvikovej značky, respektíve výcvikovej licencie v športových kynologických
odvetviach“ (ďalej len „ Smernica“). Smernica je vydaná v zmysle Stanov FCI, ako aj Stanov
SKJ, ktorých samotné dodržiavanie je pre členské organizácie, ako aj pre zmluvných
a asociovaných členov SKJ záväzné. Smernica taxatívne vymedzuje podmienky pre
udeľovanie titulov.
Čl. 1
Titul „Majster Slovenskej republiky“ je možné v kynologických športoch zadať len
čistokrvným psom, ktorí majú platný preukaz o pôvode.
Čl. 2
Jednotlivé členské organizácie SKJ, ako aj asociovaní a zmluvní členovia SKJ
v prípade, že na kynologických športových akciách udeľujú titul „Majster Slovenskej republiky,
musia o možnosť priznanie titulu písomne požiadať Zväz športovej kynológie SR. Toto vyplýva
zo zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, pretože Zväz športovej kynológie SR je v zmysle tohto
zákona uznaný za Národný športový zväz.
Čl. 3
1. Zväz športovej kynológie SR vedie samotný register v písomnej, ako aj v digitálnej
forme priznaných titulov „Majster Slovenskej republiky“ pre jednotlivé kynologické
športové podujatie a odvetvia v Slovenskej republike.
2. Písomná žiadosť na udelenie titulu „Majster Slovenskej republiky“, ktorej vzor tvorí
príloha číslo 1 tejto Smernice, musí obsahovať okrem formálnych náležitostí aj
samotný súhlas Prezídia SKJ na priznanie titulu „Majster Slovenskej republiky“.
3. Titul „Majster Slovenskej republiky“ nemôže byť udelený v základných kynologických
kategóriách jednotlivých kynologických športových odvetviach. Zoznam základných
kynologických kategórii typu základné minimum, začiatočník a podobne, tvorí prílohu
číslo 2 tejto Smernice.
4. Titul „ Majster Slovenskej republiky“ môže byť zadaný a udelený v kynologických
kategóriách prvého stupňa len v kategóriách mládeže do 18 rokov veku. Zoznam
kynologických kategórii prvého stupňa, a v niektorých špecifických kynologických
športových činnostiach aj druhého stupňa, tvorí prílohu číslo 3 tejto Smernice.
5. Titul „ Majster Slovenskej republiky“ môže byť zadaný a udelený v kynologických
kategóriách vyšších ako základných a kynologických kategóriách prvého stupňa len
dvojici pes + psovod (vodič), ktorí dosiahli také bodové hodnotenie, ktoré by
umožňovalo rozhodcovi respektíve hodnotiacej komisii priznanie výcvikovej
značky - výcvikovej licencie.
6. Členská organizácia, zmluvný, alebo asociovaný člen SKJ, ktorý priznal titul alebo
tituly „Majster Slovenskej republiky“ v danom kalendárnom roku, zašle v písomnej ako
aj digitálnej podobe do 31. 12. príslušného kalendárneho roku zoznam udelených
titulov „Majster Slovenskej republiky“, Slovenskej kynologickej jednote za príslušný
kalendárny rok. Zoznam obsahuje: meno a priezvisko psovoda (vodiča), meno psa

a názov chovateľskej stanice, číslo zápisu psa v plemennej knihe, plemeno, kategóriu
v akej bol titul udelený, dátum a miesto, kde bol titul dosiahnutý a udelený . Slovenská
kynologická jednota vedie osobitný register „Majster Slovenskej republiky“ podľa
jednotlivých kynologických športových odvetví.

Čl. 4
1. Psy bez preukazu o pôvode v držbe osôb starších ako 18 rokov môžu štartovať na
kynologických športových podujatiach národného, teda celorepublikového charakteru,
organizovaných SKJ, alebo jej zmluvnými, asociovanými alebo riadnymi členmi na
kynologických akciách len do 31. 12. 2019. Po tomto termíne je štart psov bez preukazu
o pôvode osobám starším ako 18 rokov neprípustný.
2. Psy bez preukazu o pôvode môžu získať od 31. 12. 2019 výcvikovú značku (skúšku
z výkonu), respektíve výcvikovú licenciu len v základných výcvikových kategóriách.
3. Psom bez preukazu o pôvode nemôže byť od 1. 1. 2020 priznaná výcviková značka
(skúška z výkonu), respektíve výcviková licencia vyššej ako základnej kategórie.
4. Mládež do 18 rokov svojho veku môže na kynologických športových akciách štartovať
so psami bez preukazu pôvodu neobmedzene, ale iba v základných kynologických
kategóriách.
5. Mládež do 18 rokov svojho veku môže na kynologických športových akciách
národného, teda celorepublikového charakteru štartovať so psami bez preukazu o
pôvode vo vyšších kynologických kategóriách do 31. 12 2020. Po tomto dátume je štart,
respektíve účasť na skúškovej – licenčnej činnosti v zmysle tohto záväzného pokynu
neprípustná.
6. Ustanovenia článku 4, tejto smernice sa v jednotlivých svojich odsekoch jedna až päť
nevzťahuje na kynologický šport agility, zároveň však štatutári kynologických
organizácii zaoberajúcich sa kynologickým športom agility budú na svojich členov
vplývať, aby tento druh kynologického športu primárne vykonávali so psami
s preukazom o pôvode.
Schválené Prezídiom SKJ v Bratislave dňa 12.12.2018
Platnosť od 1.1.2019

Príloha číslo 1 k Smernici pre udeľovanie titulu Majster Slovenskej republiky a výcvikovej značky, respektíve výcvikovej
licencie v športových kynologických odvetviach

Vzor žiadosti na priznanie titulu „ Majster Slovenskej republiky“.

ŽIADATEĽ – uviesť presný názov a sídlo

V ..................................dňa.......................

Slovenská kynologická jednota
Furmanská 9
841 03 Bratislava
VEC: Žiadosť o priznanie titulu „ Majster Slovenskej republiky“- zaslanie
Člen SKJ............................................... ( uviesť presný názov) v dňoch .......................
organizuje v zmysle platného a schváleného kalendára akcii na rok .........................
Majstrovstvá Slovenskej republiky v ..................................................................................
( uviesť presný názov podujatia ).
Majstrovstvá budú prebiehať v kategóriách :
....................................................................................................................................................
Vo všetkých kategóriách žiadame priznať titul „Majster Slovenskej republiky“.
Zároveň sa žiadateľ zaväzuje, že na vyššie uvedenom kynologickom podujatí bude
dodržiavať „Smernicu pre udeľovanie titulu Majster Slovenskej republiky a výcvikovej značky
respektíve, výcvikovej licencie v športových kynologických odvetviach“, a s tým súvisiace
platné interné kynologické nariadenia a predpisy, ako aj súvisiace právne normy platné
v Slovenskej republike.

Prezídium SKJ súhlasí - nesúhlasí s priznaním titulu „Majster Slovenskej republiky“
pre vyššie uvedeného žiadateľa na vyššie uvedené kynologicko - športové podujatie.

V Bratislave dňa :......................

Za SKJ ........................................................

....................................................................
Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa

Príloha číslo 2 k Smernici pre udeľovanie titulu Majster Slovenskej republiky a výcvikovej značky, respektíve výcvikovej
licencie v športových kynologických odvetviach

Zoznam základných kynologických kategórii typu, základné minimum, začiatočník
a podobne kde nie je umožnené udeľovať titul „ Majster Slovenskej republiky“

Skúšky z výkonu psov – licenčné značky :
•
•
•
•
•

BH-SK – skúška doprovodného psa
BH-WT – skúška doprovodného psa
ZM – Základné minimum
ZMMP – Základné minimum malých plemien
OBZ – obedience – začiatočník

Príloha číslo 3 k Smernici pre udeľovanie titulu Majster Slovenskej republiky a výcvikovej značky, respektíve výcvikovej
licencie v športových kynologických odvetviach

Zoznam kynologických kategórii prvého stupňa v niektorých špecifických
kynologických činnostiach, a druhého stupňa, kde je možné zadať titul „ Majster
Slovenskej republiky“, len v kategórii mládež do 18 rokov veku

•
•
•
•
•
•
•
•

SVV1 – Skúška všestranného výcviku prvého stupňa
IPO 1 – Medzinárodná skúška všestranného výcviku prvého stupňa
SMP 1 – Skúška malých plemien prvého stupňa
PZ 1 – Pes záchranár prvého stupňa
SPS – Skúška psa stopára
SPO – Skúška psa obranára
FPr 1—Medzinárodná stopárska skúška prvého stupňa
OB 1 – Obedience prvého stupňa

