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SÚŤAŽNÝ PORIADOK SKO 

 

1.Úvod 

Športová činnosť pod záštitou Slovenského Klubu Obedience (ďalej aj len „SKO“ alebo 

„Klub“) musí byť uskutočňovaná v súlade s platným Skúšobným poriadkom, Stanovami 

a inými vnútornými predpismi SKO. Tento Súťažný poriadok je záväzný pre všetky oficiálne 

súťaže obedience organizované klubom SKO alebo pod jeho záštitou na území Slovenskej 

republiky, na ktoré sú delegovaní rozhodcovia podľa pravidiel Klubu. 

2. Podmienky pre organizovanie súťaží 

 2.1 Súťaže obedience 

Súťaže obedience sú organizované ako preteky so zápisom skúšky SKO do výkonnostnej 

knižky SKO. Tieto súťaže nepatria pod organizáciu FCI, nie sú teda uznávané za hranicami 

Slovenskej republiky a nie sú uznávané ani organizáciami patriacimi pod Slovenskú 

kynologickú jednotu (napr. ZŠK SR). 

Súťaže obedience sa rozlišujú podľa typu na: pretek obedience / špeciál pre výkonnostnú 

triedu / špeciál pre plemeno / Majstrovstvá SKO detí a mládeže / Otvorené Majstrovstvá 

SKO. 

Súťaž obedience musí byť zaradená do termínového kalendára, môžu ju posudzovať len 

riadne delegovaní rozhodcovia a musí spĺňať podmienky upravené v príslušných vnútorných 

predpisoch SKO. Všetky štarty na oficiálnych súťažiach SKO musia byť zaznamenané do 

výkonnostnej knižky SKO bez ohľadu na výsledok. Tím, ktorý nemá vystavenú výkonnostnú 

knižku SKO, nemôže štartovať na oficiálnych súťažiach obedience SKO. Takýto tím môže 

byť posúdený iba neoficiálne (nanečisto – mimo poradia, prípadne v osobitnej kategórii, 

mimo tried OBZ, OB1, OB2 a OB3). Je na rozhodnutí organizátora, či poskytne takúto 

neoficiálnu možnosť. 

2.2 Organizátor 

Organizátorom súťaže obedience môže byť SKO alebo každý člen SKO, ak má k dispozícii 

dostatočný priestor a zodpovedajúce vybavenie. Organizátor je povinný ovládať Skúšobný 

poriadok obedience a ostatné vnútorné predpisy SKO a dôsledne ich dodržiavať. 

Organizátor zabezpečuje celú administratívu a organizáciu súťaže a rešpektuje pokyny a 

odporúčania uvedené v tomto Súťažnom poriadku. Organizátor sám hradí všetky náklady 

spojené so súťažou a plní prípadné zákonné povinnosti vyplývajúce z jej organizácie. 

Organizátor môže odmietnuť prihlášku, ktorá nie je uhradená, nebola podaná riadne a včas, 

alebo k nej neboli dodané potrebné doklady. Organizátor neumožní tímu štart vo vyššej 

triede, ak tím nespĺňa požadované podmienky a má právo vyžiadať si dokumenty 

potvrdzujúce možnosť štartovať v danej triede (napr. výkonnostnú knižku FCI k nahliadnutiu, 

prípadne jej poslanie elektronicky, či potvrdenie o vykonaní skúšky, resp. porovnateľný 

dokument) na overenie si danej skutočnosti. Organizátor sám rozhodne, či súťažiacim 
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umožní tréningy a kedy. Výbor SKO odporúča umožniť tréningy súťažným tímom. Súťažiaci 

nie je povinný na tréning nastúpiť, avšak je povinný o tom informovať organizátora. 

2.2.1 Povinnosti organizátora súťaží obedience 

Organizátori môžu usporiadať súťaže za týchto podmienok: 

1. Organizátor požiada Klub o delegovanie rozhodcu/rozhodcov a stewarda/stewardov na 

svoju súťaž. V čase podania žiadosti musí mať ich predbežný súhlas. V prípade potreby 

môže organizátor požiadať Klub o odporúčanie rozhodcov a stewardov na svoju súťaž. 

Rozhodcu a stewarda musí schváliť/delegovať Výcviková komisia SKO. 

2. Organizátor začlení svoju súťaž do termínového kalendára SKO odoslaním e-mailu na 

klubový e-mail, a to najmenej 6 týždňov pred plánovanou súťažou. Prílohou tohto e-mailu je 

predovšetkým „Žiadosť o delegovanie rozhodcu/stewarda“, propozície súťaže, prípadne 

ďalšie stanovené dokumenty. Po kontrole údajov povereným členom Výcvikovej komisie 

SKO bude táto súťaž schválená, prípadne bude organizátor vyzvaný na doplnenie 

chýbajúcich údajov/dokladov. 

3. Súťaž bude schválená, ak: 

 a) pripojené propozície budú obsahovať všetky náležitosti (názov, dátum, miesto konania, 

mená rozhodcu/rozhodcov a stewardov, kapacita, cena, uzávierka prihlášok, kontakt na 

organizátora), 

b) na súťaž boli riadne delegovaní rozhodcovia a  stewardi. 

4. Organizátor je povinný: 

- včas zaslať rozhodcom (napr. e-mailom) presné rozmery cvičebného priestoru 

- vypracovať plány chôdze, poradie cvikov, rozmiestnenie a zoskupenie cvikov 

v prípade, ak toto právo nevyužije rozhodca, a tieto informácie zaslať rozhodcom i  

stewardom (napr. e-mailom) 

- rozhodcov aj stewardov informovať o počte prihlásených v jednotlivých triedach, 

časovom harmonograme, prípadne poskytnúť ďalšie informácie k súťaži. 

5. Organizátor je povinný priebežne aktualizovať informácie o svojej súťaži:  

- informovať o prihláškach 

- informovať o naplnení kapacity 

- najneskôr 1 týždeň pred súťažou zverejniť a prípadne aj všetkým prihláseným e-

mailom zaslať plány chôdze, poradie cvikov a rozmiestnenie prípadne zoskupenie 

cvikov v cvičebnom priestore. 

6. Organizátor je povinný pri registrácii prevziať od všetkých pretekárov výkonnostné knižky 

SKO. Ak niektorý tím nemá so sebou výkonnostnú knižku SKO, organizátor oznámi túto 

skutočnosť rozhodcovi a účastník môže štartovať len „nanečisto“ bez možnosti oficiálneho 

uznania výsledkov. 

7. Po skončení súťaže, najneskôr však do 10 pracovných dní po súťaži, musí organizátor 

zaslať na zverejnenie výsledky v elektronickej forme poverenému členovi Výcvikovej komisie 
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SKO na oficiálny e-mail SKO uvedený na webe SKO. Výsledky budú zverejnené len 

v prípade, že budú kompletné. Výsledky zo svojej súťaže musí organizátor uchovávať 

najmenej 1 rok. 

8. Organizátor (alebo osoba ním poverená) je povinný kontrolovať čip/tetovanie každého psa 

štartujúceho na súťaži. Je na rozhodnutí organizátora, kedy túto kontrolu urobí, avšak nikdy 

ju nesmie uskutočniť bezprostredne pred výkonom súťažiacej dvojice. Každý účastník so 

psom s PP musí predložiť na identifikáciu čip/tetovanie v súlade s PP. Účastník so psom 

bez PP predloží na identifikáciu čip podľa pet passu. Čítačku čipov zabezpečuje organizátor 

súťaže. Psovodi, ktorých psy majú aplikovaný čip zo zahraničia, sú povinní zabezpečiť, aby 

bolo k dispozícii vhodné čítacie zariadenie čipu. 

9. Do 10 pracovných dní po skončení súťaže musia byť odvedené poplatky za každého 

štartujúceho (t.j. rozhodujúci je deň pripísania na účet SKO). Rozhodujúci je počet 

prihlásených tímov (štartovacia listina). Prípadná neúčasť na výšku odvodov nemá vplyv. 

10. Nesplnenie povinností organizátora (najmä nedodržanie termínov pred súťažou, alebo 

po súťaži, nedodanie výsledkov, alebo neúplné výsledky) môže v závislosti od závažnosti 

viesť až k pozastaveniu možnosť organizovať súťaže pre dotknutého organizátora. 

V prípade, že organizátor nebude mať svoju predchádzajúcu súťaž v poriadku a kompletne 

uzavretú, nebude mu schválená nová súťaž (týka sa to ako výsledkov, tak aj odvodov). 

O sankciách za porušenie povinností organizátora rozhoduje Výbor SKO podľa článku 9. 

Sankcie. 

2.3 Súťažiaci 

Súťažiaci je povinný ovládať Skúšobný poriadok, riadiť sa ním a dôsledne ho dodržiavať. 

Súťažiaci sa na súťaž prihlasujú vyplnením prihlášky zverejnenej na webe SKO. Organizátor 

môže odmietnuť nezaplatenú prihlášku. Oficiálne štartovať môže len tím, ktorý predložil 

výkonnostnú knižku SKO (platí aj pre zahraničných účastníkov). Súťažiaci je povinný 

predložiť organizátorovi súťaže oprávnenie štartovať v danej triede v predstihu e-mailom už 

pri prihlasovaní sa na súťaž; ak nastupuje do vyššej triedy prvýkrát, je povinný 

organizátorovi/správcovi databázy zároveň predložiť potvrdenie o vykonaní skúšky 

(výsledkovú listinu alebo iný doklad) zo súťaže, kde získal hodnotenie v potrebnej známke. 

V opačnom prípade bude jeho prihláška odmietnutá alebo môže byť zaradený do pôvodnej 

nižšej triedy. Rovnako je povinný sa po vyžiadaní preukázať, že v danej triede neštartuje 

neoprávnene (nedosiahol už v SR 5x „Výborne“ v OBZ alebo 3x „Výborne“ v OB1 a OB2). 

3. Veterinárne podmienky 

Súťaží sa môžu zúčastniť len zvieratá zdravé, nevykazujúce známky ochorenia. Účasť na 

súťaži obedience pod záštitou SKO je povolená psom s preukazom pôvodu aj bez neho, 

pokiaľ im to ich fyzický a zdravotný stav dovoľuje. Každý zúčastnený pes musí mať 

veterinárny preukaz s platným očkovaním proti besnote. Je na uvážení organizátora súťaže, 

či bude vyžadovať aj potvrdenie o očkovaní proti psinke, parvoviróze, hepatitíde 

a leptospiróze. Túto požiadavku musí uviesť v propozíciách. Na súťažiacu dvojicu sa 

vzťahujú všetky platné antidopingové a veterinárne pravidlá. 

Psy trpiace nákazlivými chorobami či napadnuté parazitmi sa na súťaže nepripúšťajú. Ďalej 
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sa súťaží nemôžu zúčastniť psy slepé, hluché, psy po úraze alebo chorobe, ktoré majú 

náplasť, obväzy, alebo boli šité. 

Kastrovaným a sterilizovaným jedincom je účasť na súťažiach povolená. 

Účasť psov s kupírovaným chvostom alebo kupírovanými ušami, alebo tých, ktoré majú 

ďalšie zmeny vo vzhľade vykonané z kozmetických dôvodov, sa riadi platnými predpismi 

SR. 

Suky, ktoré rodili pred menej ako 8 týždňami odo dňa konania súťaže, a suky očakávajúce 

pôrod do 4 týždňov odo dňa konania súťaže sú z účasti vylúčené. 

Organizátor sám zabezpečuje nahlásenie súťaže – verejného vystúpenia zvierat – obci 

a KVS (Krajskej veterinárnej správe). 

4. Výkonnostná knižka a prestupy medzi triedami 

4.1. Výkonnostná knižka 

Každý účastník súťaže obedience SKO musí mať výkonnostnú knižku SKO (ďalej len „VK“ 

alebo „výkonnostná knižka“), ktorú vydáva poverená osoba SKO.  

Pre konkrétny tím (psovod so psom) je vydaná jedna výkonnostná knižka. Knižka sa 

predkladá pri prezentácií a musí byť riadne vyplnená. 

Pri podávaní žiadosti o vystavenie VK SKO pre vyššiu triedu ako OBZ a OB1 je potrebné sa 

zároveň preukázať oprávnením štartovať v danej vyššej triede, t.j. poskytnúť k nahliadnutiu / 

elektronicky poslať kópiu výkonnostnej knižku FCI, či potvrdenie o vykonaní skúšky (resp. 

porovnateľný dokument). 

Pokiaľ so psom bude súťažiť viac psovodov, musí byť na každý tím vystavená nová VK, 

ktorá bude začínať skúškou OBZ (nepovinná trieda) alebo OB1. 

V daný deň oficiálnej súťaže môže pes súťažiť len jedenkrát. 

Výkonnostná knižka sa po podaní žiadosti odovzdá pretekárovi na prvej súťaži, na ktorú sa 

prihlási; neposiela sa poštou. 

V prípade, že tím, ktorý sa zúčastňuje súťaže obedience, nemá so sebou vystavenú VK, 

môže nastúpiť len na skúšku nanečisto bez zápisu o jej vykonaní. Nevyplnená VK je 

neplatná a znamená anuláciu výsledkov súťaže. 

4.2. Prestupy medzi triedami, uznanie skúšky, jednostrannosť uznania 

Uznané sú výsledky zo skúšky obedience, ak boli dosiahnuté na oficiálnej súťaži obedience 

SKO, ale aj na oficiálnej súťaži obedience iného klubu uznaného FCI (zahraničný obedience 

klub, ZŠK SR). Znamená to, že pretekár, ktorý preteká v OB2 u inej organizácie, 

nenastupuje u SKO znovu od triedy OBZ, ale pokračuje vo svojej triede OB2 (prípadne ak 

mal splnenú podmienku na prestup do vyššej triedy, tak v OB3). Jednostrannosť uznania 

však znamená, že účastníkovi súťaže pod záštitou SKO sa výsledok skúšky dosiahnutý na 

tejto súťaži neuznáva v inej organizácii či v zahraničí. 

Trieda OBZ nie je povinná. Pokiaľ pretekár nesplní limit skúšky OBZ, alebo ju splní na 

akékoľvek hodnotenie, môže prestúpiť do OB1. Na prestup medzi triedami OB1-2-3 musí 
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dosiahnuť hodnotenie „Výborne“. 

Ak pes získa v SR piatykrát známku „Výborne“ v OBZ či tretíkrát známku „Výborne“ v OB1 

a OB2 (aj podľa ZŠK SR skúšobného poriadku), musí postúpiť do vyššej triedy. Pes 

so psovodom nemôžu nastúpiť do nižšej triedy, ak už majú splnenú skúšku vo vyššej triede. 

To neplatí v prípade, ak psovod nastúpil vo vyššej triede neoprávnene – výsledky takejto 

skúšky sa psovodovi anulujú. 

5. Rozhodcovia  a stewardi 

5.1 Rozhodca 

Súťaže klubu SKO môžu posudzovať len rozhodcovia SKO alebo oficiálni rozhodcovia 

obedience FCI, ktorí túto súťaž budú posudzovať ako súťaž neuznanú FCI (neoficiálne 

obedience preteky), bez akéhokoľvek zápisu do úradných záznamov FCI či do preukazu 

pôvodu psa. 

Rozhodcovia môžu posudzovať len takú súťaž, na ktorú boli riadne delegovaní. Úlohou 

rozhodcu je preskúšať a vyhodnotiť výkony tímov na súťaži obedience, a to v súlade 

s platným Skúšobným poriadkom SKO. Rozhodca by mal pred začiatkom hodnotenia 

skontrolovať, či súťažný priestor, prekážky aj ich rozmiestnenie zodpovedajú platným 

pravidlám, a ak využil svoje právo rozhodnúť o poradí a/alebo rozmiestnení či zoskupení 

cvikov, tak aj tomuto rozhodnutiu. Rozhodca by mal minimálne prekontrolovať, prípadne 

premerať dané vzdialenosti určené v popisoch cvikov i nastavenie výšky prekážok. 

V prípade, ak medzi rozhodcom a organizátorom dôjde k rozporu v otázke súvisiacej 

s usporiadaním alebo vyznačením cvičebného priestoru, platí rozhodnutie rozhodcu. 

Rozhodca môže odmietnuť hodnotiť súťaž, pokiaľ nezodpovedá pravidlám a nápravu 

nemožno zabezpečiť. V prípade, že rozhodca zistí neoprávnený štart (bez VK alebo v inej 

triede), je povinný tento výkon označiť za neplatný (= preteky nanečisto) a informovať o tom 

Klub. Len rozhodca môže vysloviť/udeliť postih pre agresívneho psa. 

5.2 Steward 

Stewardami môžu býť len stewardi SKO alebo oficiálni stewardi obedience FCI, ktorí 

stewardujú túto súťaž ako súťaž neuznanú FCI (neoficiálne obedience preteky). 

Steward musí byť na každú súťaž riadne delegovaný. Steward dáva pokyny súťažiacim na 

vykonávanie jednotlivých aj dielčich cvikov a na pokyn rozhodcu vykonáva aj ďalšie úkony 

spojené s priebehom súťaže tak, ako sú definované v Skúšobnom poriadku obedience. 

5.3 Delegovanie rozhodcov a stewardov 

Najmenej 6 týždňov pred plánovaným termínom organizátor zašle na klubový e-mail 

príslušnému členovi Výcvikovej komisie SKO riadne vyplnenú „Žiadosť o delegovanie 

rozhodcu/stewarda“ na delegovanie potrebného počtu rozhodcov a stewardov. Na 

rozhodovanie musí organizátor zaistiť najmenej jedného rozhodcu a jedného stewarda, ktorí 

majú oprávnenie posudzovať/stewardovať súťaže obedience. Rozhodcu aj stewarda 

deleguje Výcviková komisia SKO; v prípade zahraničného rozhodcu alebo stewarda 

delegovanie neprechádza schvaľovaním FCI, pretože sa jedná o súťaž neuznanú FCI. 
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Aktuálny zoznam rozhodcov a stewardov obedience je prístupný na klubovom webe. 

Organizátor tak môže do formulára „Žiadosť o delegovanie rozhodcu/stewarda“ uviesť 

konkrétnych rozhodcov a stewardov, o ktorých má záujem. Bez riadne vyplnenej „Žiadosti 

o delegovanie rozhodcu/stewarda“ nebude súťaž, ani výsledky tejto súťaže uznané ako 

súťaž konaná pod záštitou SKO. Jeden rozhodca môže posúdiť maximálne 25 tímov za 

jeden deň. V prípade, že je súťaž otvorená len pre triedy OBZ a OB1, môže jeden rozhodca 

posúdiť až 30 tímov za jeden deň. Pokiaľ je na súťaž prihlásených viac súťažiacich, musí 

byť prizvaný ďalší rozhodca (neodkladne treba požiadať o delegovanie ďalších rozhodcov 

a prípadne stewardov); alebo sa súťaž rozdelí na dva dni. Na každú súťaž musí byť 

delegovaný najmenej jeden steward. Pokiaľ je posudzovanie cvikov rozdelené medzi dvoch 

alebo viacerých rozhodcov, musí byť určený i adekvátny počet stewardov (spravidla 

v pomere najmenej 1:1). V tomto prípade, ako aj v prípade mimoriadnych okolností 

nezávislých od vôle organizátora (napríklad choroba rozhodcu a pod.) sú termíny pre 

delegovanie ďalších rozhodcov a stewardov kratšie, k delegovaniu však musí dôjsť vždy 

pred samotnou súťažou. 

6. Peňažné náhrady pre rozhodcov a stewardov  

Predpokladané peňažné náhrady pre stewardov a rozhodcov sú približne 50 eur na osobu 

a deň na cca 25 pretekárov. Podrobnosti upravuje Štatút rozhodcu a Štatút stewarda. Pri 

menšom počte pretekárov môže byť po dohode s rozhodcom a stewardom suma znížená. 

Po skončení súťaže vyplatí organizátor rozhodcom i stewardom vopred dohodnuté peňažné 

náhrady, spravidla prevodom finančných prostriedkov na ich účet. 

7. Cvičebné pomôcky a vybavenie súťažného priestoru 

7.1 Súťažný priestor 

Súťaže sa uskutočňujú vonku alebo vo vhodnom zastrešenom priestore. V súlade s platným 

skúšobným poriadkom by veľkosť vonkajšieho súťažného priestoru mala byť približne 25 x 

40 metrov. V prípade, že súťaž prebieha v hale, mala by byť veľkosť súťažného priestoru 

približne 20 x 30 metrov. Je na rozhodcovi, aby rozhodol, či je veľkosť súťažného priestoru 

adekvátna. Súťažný priestor pre triedu OBZ a OB1 môže byť o niečo menší. Rovnako môže 

byť súťažný priestor menší v prípade, ak sú cviky rozdelené do viacerých súťažných 

priestorov a tie cviky, ktoré nie sú náročné na priestor, sú zoskupené dohromady. Súťažný 

priestor musí byť rovný a prehľadný. V teréne musí pes dobre vidieť, kde je umiestnená 

aportovacia činka a predmety na rozlišovanie (pes ich nesmie hľadať). Priestor v hale 

nesmie byť klzký. Súťažný priestor musí byť viditeľne vyznačený (tj. označený a ohraničený 

od ostatného okolia páskou alebo iným vhodným spôsobom). Odporúča sa rovnako vytýčiť 

priestor na prípravu psa bezprostredne pred nástupom na štart. Nie je vhodné, aby v tesnej 

blízkosti súťažného priestoru voľne pobiehali, hrali sa alebo štekali iné psy. 

7.2 Pomôcky  

Pre každú organizovanú súťaž musia byť k dispozícii. 

7.2.1 Prekážky: 
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• Plná prekážka (uzavretá), 1 m široká s nastaviteľnou výškou od cca 10 cm do 70 cm 

(prípadne do 50 cm, ak je súťaž organizovaná len pre triedu OBZ alebo OB1); je 

nevyhnutná možnosť zvyšovania/znižovania výšky prekážky  po 10 cm. Bočné tyče 

by mali byť vysoké približne 1 m. V porovnaní s agility prekážkou, plná prekážka 

v obedience súťažiach nesmie mať bočnice. Tento typ prekážky je potrebný vo 

všetkých triedach.  

• Otvorená prekážka, 1 m široká s nastaviteľnou výškou od cca 10 cm do 70 cm. 

Bočné tyče by mali byť vysoké približne 1 m. Prekážka by mala byť skonštruovaná 

ako otvorená, tzn., že v požadovanej výške je len jedna 3 – 5 cm široká latka alebo 

guľatá tyč s priemerom 3 – 5 cm a dole spojovacia podporná tyč. Musí mať držiačiky 

iba pre latku/tyč, tieto sú umiestnené tak, aby pes mohol zhodiť latku bez ohľadu na 

smer, ktorým prekážku prekonáva (tam aj späť). Držiačiky by mali mať vydutý tvar 

(ako lyžica), aby latku nemohol zhodiť vietor. Prekážka nesmie mať krídla (bočnice). 

Táto prekážka je potrebná len pre triedu OB3 spolu s ďalšou, ktorá je opísaná vyššie. 

7.2.2 Potrebné aportovacie činky/predmety:  

• Minimálne tri sady drevených činiek. Každá sada pre triedu OB3 obsahuje tri činky 

rovnakej veľkosti. Pre triedu OB2 sú potrebné len dve a pre triedu OB1 len jedna 

činka každej veľkosti. Jednotlivé sady sa od seba líšia veľkosťou a váhou tak, aby 

boli vhodné pre rôzne veľké psy, tj. malé, stredné a veľké psy. Váha najväčšej činky 

môže byť maximálne 450 g. Psovod si  sám vyberie tú veľkosť, ktorá mu vyhovuje. 

• Sada minimálne troch kovových činiek o maximálnej hmotnosti 200 g (najväčšia). 

Veľkosť činiek, ktoré sú k dispozícii, by mala zodpovedať rôzne veľkým psom (malé, 

stredné, veľké). Psovod si sám vyberie veľkosť činky, ktorá mu vyhovuje. Kovové 

činky sú potrebné len pre triedu OB2. 

• Drevené predmety (drievka) s rozmermi asi 2 x 2 x 10 cm sú potrebné pre triedy OB2 

a OB3. V triede OB2 je potrebných 6 drievok krát počet súťažiacich psov, v triede 

OB3 treba 8 drievok krát počet súťažiacich psov. 

7.2.3 Ďalšie vybavenie:  

• Sada tabuliek s polohami pre ovládateľnosť na diaľku (textové alebo obrázkové) 

alebo elektronická tabuľa. 

• Vymedzovacie pomôcky: krieda, lepiace pásky alebo ekvivalentné vybavenie, ktoré 

možno použiť na vyznačenie štvorca a kruhu. 

• Dostatočný počet markerov/značiek a kužeľov na označenie napr. východiskových 

a koncových bodov cviku, pokiaľ je to nutné, na vyznačenie miest na úkony – napr. 

obraty do strán atď. Markery a kužele by mali byť primerané. Pri výbere veľkosti, 

viditeľnosti a farby, by sa mala zohľadňovať ich funkcia, tzn., či sú určené ako 

orientačné značky pre psa, psovoda alebo rozhodcu (či stewarda). Napríklad kužele 

na vyznačenie rohov štvorca by mali byť približne 15 cm vysoké a dobre viditeľné. 

Bod na zastavenie pri cviku 7 v triede OB3 musí byť vyznačený kužeľom približne 

15 cm vysokým. Pre cvik 10 v triede OB1 je potrebný kužeľ s výškou približne 15–
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40 cm. Klub odporúča používať kužeľ s výškou 40 cm. Pre triedu OB3 je potrebný 

jeden kužeľ vysoký približne 40 cm. 

7.2.4 Ostatné 

• Platný Skúšobný poriadok obedience – musí byť na súťaži k dispozícii. 

• Čítačka čipov (vrátane náhradnej batérie). 

• Kryté, suché miesto na zapisovanie výsledkov, ktoré bude zapisovateľa a dokumenty 

chrániť pred prípadným nepriaznivým počasím. 

• Počítač, tlačiareň, prípadne písacie potreby a formuláre – na zápis do výsledkovej 

listiny a ich vytlačenie/vypísanie pre súťažiacich. 

Organizátor je povinný zaistiť všetky vyššie spomínané cvičebné pomôcky a adekvátny 

priestor na súťaženie, inak nesmie súťaž organizovať.  

8. Administratíva súťaže 

8.1 Pred súťažou 

8.1.1  Organizátor vloží plány chôdze, poradie cvikov, či rozmiestnenie cvikov cvičebnom 

priestore do databázy ku svojej súťaži / pošle na e-mailu klubu, a rozošle ich e-mailom 

rozhodcovi i stewardovi, prípadne všetkým štartujúcim. 

8.1.2 Organizátor zostaví časový harmonogram, ktorý vloží do databázy ku svojej súťaži / 

pošle na e-mailu klubu a zašle ho elektronicky všetkým súťažiacim, ako aj delegovanému 

rozhodcovi a stewardovi. 

8.1.3 Organizátor pripraví štartovaciu listinu na k tomu určenom klubovom formulári 

výsledková listina (bude na stiahnutie na klubových stránkach). V prípade štartu 

zahraničných pretekárov uvedie za ich meno aj skratku krajiny. Rovnako organizátor pripraví 

hodnotiace hárky pre rozhodcu, kde si ten bude počas predvádzania cvikov jednotlivých 

tímov zapisovať udelené body (z týchto hárkov sa následne prepíšu výsledky do 

výsledkových listín).  

8.2 V priebehu súťaže  

V priebehu súťaže zaznamenáva zapisovateľ (osoba poverená organizátorom súťaže) 

bodové hodnotenie v jednotlivých cvikoch do výsledkových listín tímov podľa pokynu 

rozhodcu a prepočítava ich príslušným koeficientom. Po skončení posudzovania organizátor 

skontroluje výsledkové listiny, zapíše zodpovedajúce výsledné údaje do výkonnostných 

knižiek a výsledok potvrdí svojim podpisom a pečiatkou, pričom je zodpovedný za správnosť 

a zhodu uvedených údajov. Listiny nepodpisuje ani rozhodca ani steward, rozhodca by však 

mal zapísané údaje taktiež prekontrolovať. Do výkonnostných knižiek sa zaznamenávajú 

výsledky súťaže (body, známka): – úspešne zložená výcviková značka (známka V, VD, D) – 

neúspešne zložená výcviková značka ”nesplnil” (N) – diskvalifikácia z akéhokoľvek dôvodu 

(DISK). 

8.3 Po skončení súťaže 
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Organizátor odovzdá každému súťažiacemu výsledkovú listinu a výkonnostnú knižku so 

zaznamenaným výsledkom a podpisom organizátora. Na pretekoch nemôžu mať dva psi 

rovnaké umiestnenie. V takom prípade sa postupuje v súlade so Skúšobným poriadkom 

(súčet bodov za cviky Chôdza pri nohe, Privolanie a Vyslanie do štvorca) 

8.3.1 Odoslanie výsledkov 

Výsledky sa zasielajú poverenému členovi Výcvikovej komisie SKO na zverejnenie, a to 

výlučne na klubovom formulári „Výsledková listina“ do 10 pracovných dní od skončenia 

súťaže. V prípade vyskytnutia sa agresivity psa konštatovanej rozhodnutím rozhodcu 

o diskvalifikácii, sa toto zapíše nielen do VK, ale pošle sa aj ako osobitné hlásenie 

obsahujúce podrobný opis Výcvikovej komisii spolu s výsledkami súťaže. 

8.4 Odvody  

Za uskutočnenú súťaž organizátor odvádza poplatky SKO na transparentný klubový účet 

uvedený na webe v tejto výške: 

- 1 EUR za každý tím, ktorý je členom SKO, ktorý uhradil štartovné bez ohľadu na to, 

či sa súťaže zúčastnil, 

- 2 EUR za každý tím, ktorý nie je členom SKO, ktorý uhradil štartovné bez ohľadu na 

to, či sa súťaže zúčastnil. 

V prípade, že vzniknú pochybnosti, rozhodujúci je počet tímov uvedený na štartovacej 

listine. 

9. Sankcie 

9.1 Pokiaľ nebude suma odvodu určená podľa bodu 8.4 pripísaná na účet Klubu do 

10 pracovných dní od skončenia súťaže, bude organizátorovi uložená sankcia vo výške 

dvojnásobku pôvodného poplatku. Sankciu je organizátor povinný zaplatiť na účet Klubu 

v lehote do jedného mesiaca odo dňa, keď bol organizátor o jej uložení informovaný. 

Zaplatením sankcie v celom rozsahu sa považuje odvodová povinnosť organizátora za 

splnenú. 

9.1.1 Po dobu, po ktorú je organizátor v omeškaní so splnením odvodovej povinnosti, 

nebudú ďalšie súťaže tohto organizátora uznané ako súťaže konané pod záštitou SKO, to 

znamená, že Klub nebude na ním organizované súťaže delegovať rozhodcov ani stewardov 

a skúšky zložené na takýchto súťažiach nebudú tímom uznané. Až do doby vyrovnania 

záväzku nebude organizátorovi schválená žiadna ďalšia súťaž. 

9.2 Ak nebudú ani do jedného kalendárneho mesiaca od skončenia súťaže poverenému 

členovi alebo členom Výcvikovej komisie SKO doručené úplné výsledky súťaže, budú 

výsledky tejto súťaže anulované. Po dobu, po ktorú je organizátor v omeškaní so splnením 

svojich povinností potrebných na úspešné uzavretie celej súťaže, nebude organizátorovi 

schválená žiadna ďalšia súťaž, to znamená, že ďalšie súťaže takého organizátora nebudú 

uznané za súťaže prebiehajúce pod záštitou SKO, Klub na nich nebude delegovať 

rozhodcov ani stewardov a skúšky zložené na takýchto súťažiach nebudú tímom uznané. 

9.3 Pri závažnom alebo opakovanom porušovaní povinností organizátora môže byť tomuto 

organizátorovi pozastavená možnosť organizovať súťaže obedience až na 1 rok. 
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9.4 Postih pre agresívne psy 

Posúdenie situácie ohľadom agresívneho chovania psa v priebehu súťaže (od registrácie až 

po jej oficiálne ukončenie) patrí výlučne do právomoci rozhodcu. 

9.4.1 Jedinec, ktorý sa na súťaži obedience prejaví agresívne tým, že bezdôvodne napadne 

iného psa alebo človeka, je bez ohľadu na následky zo súťaže diskvalifikovaný. 

Rozhodnutie, ktorým je pes diskvalifikovaný zo súťaže pre agresiu, sa považuje za 

rozhodnutie, ktorým je tomuto psovi s okamžitou platnosťou uložený zákaz ďalšieho štartu 

na dobu 12 mesiacov, v priebehu ktorých dostáva psovod šancu na nápravu chovania psa. 

O incidente musí organizátor vykonať záznam do výkonnostnej knižky a informovať o tom 

Klub prostredníctvom Výcvikovej komisie. 

9.4.2. Proti rozhodnutiu podľa druhej vety bodu 9.4.1 sa psovod môže odvolať v lehote do 

30 dní od skončenia súťaže. O odvolaní rozhoduje Výbor SKO. 

10. Tituly  

10.1 Majster SKO 

Tento titul je udelený na Majstrovstvách SKO a to najlepšiemu slovenskému tímu, ktorý splní 

limit pre úspešne vykonanú skúšku v najvyššej triede. V prípade, že v najvyššej triede 

žiaden tím skúšku nesplní, získava titul najlepší tím so splnenou skúškou v nižšej triede. 

V ostatných triedach je priznaný titul „Víťaz triedy Majstrovstiev SKO“. Psovod musí mať 

prechodný alebo trvalý pobyt na území SR alebo musí byť občanom SR. Titul môže získat 

pes s PP aj bez PP. Tituly sa zapisujú len do výkonnostnej knižky SKO. 

10.2 Majster detí SKO a Majster mládeže SKO 

Tieto tituly sú udeľované výhradne na Majstrovstvách SKO detí a mládeže. Vekové 

kategórie: Deti od 0 do dovŕšenia 15-tich rokov (deň pred 15-tymi narodeninami je dňom, 

kedy môže dieťa pretekať v tejto kategórii naposledy), Mládež 15 - 21 rokov (vrátane celého 

kalendárneho roka kedy bol dosiahnutý vek). 

Majster detí SKO a Majster mládeže SKO sú z najvyššie otvorenej triedy. Podmienkou je 

splnenie limitu skúšky v danej triede. V opačnom prípade titul prechádza na víťaza najbližšej 

nižšej triedy. 

 

Zmenu Súťažného poriadku SKO a jeho úplné znenie schválila Výcviková komisia SKO dňa 

31. 5. 2019 s účinnosťou od 1. 6. 2019 

Zmenu Súťažného poriadku SKO schválila Výcviková komisia SKO dňa 5.1.2020 

s účinnosťou odo dňa zverejnenia úplného znenia na internetovej stránke SKO. 

 

 


