
Metodický pokyn Slovenskej poľovníckej komory o kontrole skúšok poľovnej 

upotrebiteľnosti psov 

 
I. 

1. Tento metodický pokyn upravuje podrobnosti  vykonania kontroly skúšok poľovnej 

upotrebiteľnosti psov (ďalej len PUP) na základe § 42 ods f) zákona č. 274/2009 Z. z. 

o poľovníctve.  

2. Podrobnosti organizovania a priebehu skúšok sú upravené Kynologickými predpismi SPK. 

3. Slovenská poľovnícka komora je oprávnená vykonávať kontrolu priebehu skúšok 

a dodržiavania Kynologických predpisov SPK kedykoľvek to uzná za nutné. 

4. Kontrolu priebehu skúšok môžu podľa zákona o poľovníctve 274/2009 Z.z. vykonávať aj 

orgány štátnej správy poľovníctva v rozsahu stanovenom Zákonom. 

 

II. 

1. Kynologický odbor Kancelárie SPK deleguje za účelom kontroly skúšok PUP „Zväzový 

dozor“.  

2. Zväzový dozor je rozhodca kategórie I. alebo II. s príslušnou kvalifikáciou pre daný druh 

skúšok, na ktoré je vydelegovaný za účelom kontroly. Zväzový dozor musí byť členom SPK. 

3. Kynologický odbor SPK môže delegovať Zväzový dozor na skúšky PUP na základe vlastného 

podnetu, alebo na základe požiadavky iných žiadateľov (OPK, OkO SPZ, VLM, ŠL, 

kynologický klub a pod.). Delegovanie Zväzového dozoru iným žiadateľom nie je bežným 

spôsobom delegovania na skúšky a nie nárokovateľné, vykonáva sa len sporadicky za účelom 

preventívnej kontroly dodržiavania skúšobných poriadkov alebo v odôvodnených prípadoch. 

4.   O delegovaní Zväzového dozoru nie je vopred informovaný organizátor skúšok ani hlavný 

rozhodca. 

5. Zväzový dozor má právo zúčastniť sa na skúškach po celý čas ich trvania, byť prítomný na 

porade rozhodcov, pri skúšaní všetkých disciplín a vyhlasovaní výsledkov skúšok.  

4. Zväzový dozor pri výkone svojej funkcie nezasahuje do posudzovania rozhodcov, a ani inak 

neovplyvňuje skúšanie či hodnotenie psov.   

5. Zväzový dozor po skúškach pošle Kynologickému odboru SPK do 10 dní písomnú správu o 

organizačnom zabezpečení a priebehu skúšok. Písomná správa je dôverná, s jej výsledkom 

(nie obsahom) však môže byť organizátor skúšok PUP alebo hlavný rozhodca z daných skúšok 

v stručnosti  oboznámený na základe písomnej požiadavky. 

 

III. 

1. Každý delegovaný rozhodca, ktorý je delegovaný ako Zväzový dozor je povinný najneskoršie 

do troch dní po obdržaní delegačného listu oznámiť Kynologickému odboru Kancelárie SPK, 

či delegovanie prijíma. Ak nie, musí oznámiť dôvody neprijatia delegačky. 

2. Za výkon funkcie Zväzového dozoru na skúškach PUP prislúcha odmena vo výške 35,- € 

a uhradenie nevyhnutných cestovných nákladov v zmysle interných predpisov SPK. 

3.  Odmenu Zväzovému dozoru a nevyhnutné cestovné náklady znáša Kancelária SPK v prípade, 

ak podnet na delegovanie vznikol na základe vlastnej požiadavky. Ak požiadavka (podnet) na 

delegovanie Zväzového dozoru vzišiel na základe podnetu inej organizačnej zložky 

(žiadateľa), Zväzový dozor sa na skúškach PUP zúčastňuje na náklady žiadateľa. 

 

IV. 

1. Toto úplné znenie  metodického  pokynu bolo  schválené Kynologickou radou SPK dňa 

22.1.2016 v Haliči a Prezídiom SPK dňa 15.2.2016 v Bratislave 

 


