
Návrhy podmienok na udeľovanie ocenení SKJ 

  chov  výstavníctvo  Výkon ZŠK  Výkon SPZ  Agility  dostihy / 
coursing 

záprahy 

Zlaté 
ocenenie 

30 rokov aktívnej chov. 
činnosti  
Chov ‐ Exteriér: 
odchovanie min. 3 FCI 
svetových/ európskych 
víťazov alebo odchovanie 
min. 10 interšampiónov 
alebo 
odchovanie min. 20 
národných/ klubových 
šampiónov 
 
Chov exteriér + výkon: 
Exteriér: 
Vo vlastnom chove 
odchovať minimálne 10 
jedincov zaradených do 
chovu  ocenených 
známkou Výborná,  
Min 3 národní šampióni, 
 
Výkon: 
Minimálne 3 národní 
šampióni z výkonu resp. 
víťazi majstrovstiev 
Slovenska. 
Minimálne 5 psov s titulmi 
CACT 
Minimálne 3 psi z titulmi 
CACIT/CACIL. 
 
 

30 rokov aktívnej činnosti 
ako predvádzateľ (nie 
profi handler) alebo 
získanie 10x titulu FCI 
Svetový/Európsky víťaz 
s predvádzaným psom 
alebo získanie 10x BIS na 
FCI MV/NV, s jedincom 
ktorý musí byť v osobnom 
vlastníctve vystavovateľa 
NO: 
 30 x VA trieda 
  20 x VA trieda 
  10 x  VA trieda 
  alebo 
10 x VA 1 
  7 x VA 1 
  5 x VA 1  

MS/ME FCI vo výkone 
alebo 
M WUSV vo výkone 
alebo 7x MSR vo 
výkone alebo zloženie 
30 skúšok z výkonu 
alebo 30 rokov 
aktívnej výcvikárskej 
činnosti 

A, 30 rokov aktívnej 
činnosti vo výcviku 
poľovných plemien 
psov .  
B, úspešné predvedenie 
30 psov na skúškach 
PUP, 
Alternatíva:  
Víťaz MS FCI vo výkone 
alebo  5x víťaz CACIT 
skúšok  
 7x víťaz CACT skúšok 
s rôznymi jedincami  
Predvedených 15 psov 
na skúškach PUP. 
 

MS FCI v agility alebo 
Víťaz Európskeho 
pohára FCI v agility 
alebo 
7x MSR v agility alebo 
A3 šampión s min. 
piatimi psami alebo 
30 rokov akt. 
trénerskej činnosti 

2 x 1.miesto MS, ME 
FCI v dostihoch, 
ME FCI v coursingu, 
 
alebo 20 X CACIL (2x 
r.CACIL sa počíta za 1 
CACIL) 
 
vzťahuje sa na 
majiteľa, môže byť 
dosiahnuté s rôznymi 
jedincami 
 
alebo 30 rokov 
aktívnej trénerskej 
činnosti a organizácie 
tréningov pre chrty 

2x MS v záprahoch 
ME v záprahoch 
7xMSR v záprahoch 
 
alebo 30 rokov aktívnej 
trénerskej činnosti 
a organizácie podujatí 
pre záprahový šport 

Aktívne roky v 
kynológii 

30 rokov  30 rokov  30 rokov  30 rokov  30 rokov  30 rokov  30 rokov 



Strieborné 
ocenenie 

20 rokov aktívnej chov. 
činnosti  
 
Chov – exteriér: 
 odchovanie min. 1 FCI 
svetového/ európskeho 
víťaza alebo odchovanie 
min. 5 interšampiónov 
alebo 
odchovanie min. 10 
národných/ klubových  
šampiónov 

 

 

Chov exteriér + výkon: 

Exteriér: 

Minimálne 5 jedincov 
zaradených do chovu 
s ocenením výborná,  

minimálne 2národní 
šampióni, 

Výkon: 

Min. 2 národní víťazi vo 
výkone, resp. víťazi 
majstrovstiev Slovenska. 
Minimálne 3 psi s titulmi 
CACT 

Minimálne 1 pes s titulom 
CACIT 

 

20 rokov aktívnej činnosti 
ako predvádzateľ (nie 
profi handler) alebo 
získanie 5x titulu FCI 
Svetový/Európsky víťaz 
s predvádzaným psom 
alebo získanie 5x BIS na 
FCI MV/NV, , s jedincom 
ktorý musí byť v osobnom 
vlastníctve vystavovateľa 

Vicemajster 
sveta/Európy vo 
výkone alebo 5x MSR 
vo výkone alebo 
zloženie 20 skúšok 
z výkonu alebo 20 
rokov aktívnej 
výcvikárskej činnosti  

A) 20 rokov aktívnej 
činnosti vo výcviku 
poľovných plemien 
psov,  
B, Úspešné  
predvedenie minimálne 
20 jedincov na skúškach 
PUP 
 Alternatíva : 
 3x víťaz CACIT skúšok 
a 5x víťaz CACT skúšok 
s rôznymi jedincami. 
 

2.miesto v Eur. pohári 
FCI alebo 3x MSR 
v agility alebo A3 
šampión s min. tromi 
psami alebo 20 rokov 
akt. trénerskej 
činnosti  

 
3 x  1. – 3. miesto MS, 
ME FCI v dostihoch, 
ME FCI v coursingu, 
 
alebo 15 X CACIL (2x 
r.CACIL sa počíta za 1 
CACIL) 
 
vzťahuje sa na 
majiteľa, môže byť 
dosiahnuté s rôznymi 
jedincami 
 
alebo 20 rokov 
aktívnej trénerskej 
činnosti a organizácie 
tréningov pre chrty 

5xMSR v záprahoch 
 
alebo 20 rokov aktívnej 
trénerskej činnosti 
a organizácie podujatí 
pre záprahový šport 

Aktívne roky v 
kynológii 

20 rokov  20 rokov  20 rokov  20 rokov  20 rokov  20 rokov  20 rokov 



Bronzové 
ocenenie 

15 rokov aktívnej chov. 
Činnosti 
Exteriér: 
odchovanie min. 5 
interšampiónov alebo 
odchovanie min. 5 
národných/ klubových 
šampiónov 
Chov exteriér + výkon: 
Exteriér: 
 
Minimálne 5 jedincov 
zaradených do chovu 
s ocenením výborná. 
Min 1 národný šampión 
Výkon:  
 min. jeden národný 
šampión resp. víťaz 
majstrovstiev  Slovenska, 
minimálne 3  psi s titulmi  
CACT 
  

15 rokov aktívnej činnosti 
ako predvádzateľ (nie 
profi handler) alebo 
získanie 3x titulu FCI 
Svetový/Európsky víťaz 
s predvádzaným psom 
alebo získanie 3x BIS na 
FCI MV/NV, , s jedincom 
ktorý musí byť v osobnom 
vlastníctve vystavovateľa 

3xMSR vo výkone 
alebo zloženie 10 
skúšok z výkonu alebo 
15 rokov aktívnej 
výcvikárskej činnosti 

A,  15 rokov aktívnej  
činnosti vo výcviku 
a predvádzaní psov 
poľovných plemien. 
B, úspešné predvedenie 
15 jedincov na skúškach 
PUP. 
Alternatíva :  
2x víťaz CACIT skúšok 
a 3x víťaz CACT skúšok 
s rôznymi jedincami. 
 

3.miesto v Eur. pohári 
FCI 1x MSR v agility 
alebo A3 šampión 
s min. jedným psom 
alebo 10 rokov akt. 
trénerskej činnosti 

3 x  1.‐ 6. miesto MS, 
ME FCI v dostihoch, 
ME FCI v coursingu, 
 
alebo 10 X CACIL (2x 
r.CACIL sa počíta za 1 
CACIL) 
 
vzťahuje sa na 
majiteľa, môže byť 
dosiahnuté s rôznymi 
jedincami 
 
alebo 15 rokov 
aktívnej trénerskej 
činnosti a organizácie 
tréningov pre chrty 

3xMSR v záprahoch 
 
alebo 15 rokov aktívnej 
trénerskej činnosti 
a organizácie podujatí 
pre záprahový šport 

Aktívne roky v 
kynológii 

15 rokov  15 rokov  15 rokov  15 rokov  15 rokov  15 rokov  15 rokov 

Pamätná plaketa  Mimoriadne zásluhy pri organizovaní kynologického podujatia alebo mimoriadne zásluhy v chovateľskej a klubovej činnosti 

 

Návrhy na udelenie ocenení podáva sekretariát kynologického zväzu,  výbor chovateľského klubu, výbor kynologického klubu. Bronzové a strieborné ocenenia v mene SKJ odovzdáva oceneným navrhovateľ. 
Zlaté ocenenia odovzdáva oceneným SKJ. 

Vysvetlivky: MS FCI – Majster sveta FCI, ME FCI – Majster Európy FCI, MSR – Majster Slovenska 


