
 

 

PORIADOK PRE MENOVANIE ROZHODCOV AGILITY 

 
I. Účel 

 

Agility je kynologická športová disciplína so zvláštnym dôrazom na úzky a priateľský kontakt medzi 

psovodom a psom a na radosť z pohybu, v ktorej pes bez vôdzky, obojku či inej výstroje prekonáva na povel 

psovoda  prekážky zaradené v parkúre. 

Pravidlá pre prevádzkovanie agility na Slovensku určuje Asociácia Slovenských Klubov Agility (ASKA) 

pod záštitou Slovenskej  Kynologickej  Jednoty (SKJ). 

 
Účelom tohto poriadku je určiť podmienky pre menovanie národných  a  medzinárodných rozhodcov 

agility, stanoviť povinnosti rozhodcov a vymenovať dôvody, pre ktoré môže byť licencia rozhodcu 

pozastavená  alebo odobratá. 

 

Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať každý čakateľ na funkciu rozhodcu, národný ako aj medzinárodný 

rozhodca je byť občanom Slovenskej republiky a mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. 

 

II. Čakatelia  na funkciu rozhodcu 

 

Skôr ako sa uchádzač môže stať národným rozhodcom agility, musí prejsť určenou čakateľskou dobou,  

t.j. musí sa stať čakateľom  na funkciu  rozhodcu (ďalej len čakateľ). 

 
Návrh na menovanie za čakateľa podáva členský klub ASKA písomne výboru ASKA. Za čakateľa 

možno navrhnúť len uchádzača, ktorý: 

 

 dosiahol vek minimálne 18 rokov 

 má pre funkciu rozhodcu  odborné, morálne, verbálne,  fyzické a zdravotné  predpoklady 

 je minimálne  2 roky nepretržite  členom klubu (resp. klubov) združeného  v ASKA 

 má minimálne  2 ročnú prax pretekára agility 

 má minimálne  2 ročnú prax trénera agility 

 

 
V návrhu potvrdí členský klub ASKA, že uchádzač spĺňa tieto podmienky a že je klubom odporúčaný pre 

funkciu rozhodcu agility. 

 

Vstupný test. Uchádzač bude pozvaný k absolvovaniu povinného školenia a vstupného testu, ktorý 

organizuje ASKA. ASKA organizuje povinné školenie a vstupný test pre uchádzačov podľa záujmu, avšak 

maximálne dvakrát v jednom kalendárnom roku. Odstup medzi jednotlivými povinnými školeniami a 

vstupnými testami nesmie byť kratší ako 6 mesiacov. Vstupný test preveruje základné znalosti poriadkov 

agility ASKA a organizačnej štruktúry agility a kynológie na Slovensku. 

 

Výsledky vstupného testu a teda spôsobilosť uchádzača pre funkciu rozhodcu posudzuje trojčlenná 

komisia menovaná výborom ASKA, ktorá musí byť zložená z dvoch slovenských medzinárodných 

rozhodcov a jedného člena výboru ASKA. Zároveň je uchádzač povinný predložiť komisii nákresy 

desiatich ním navrhnutých tratí otvorených behov Agility, z ktorých komisia vyberie jeden, pričom túto 

trať musí uchádzač v časovom limite 30 minút v súčinnosti s pomocníkmi postaviť. 

 

ASKA je oprávnená účtovať účastníkom poplatok s ohľadom na náklady usporiadania vstupného testu. 

Výbor ASKA menuje úspešných absolventov  vstupného  testu čakateľmi  na funkciu rozhodcu. 

 

 

 

 

 

 



 

III. Hospitácie 

 

V prípravnom období čakateľ absolvuje najmenej 12 hospitácií, z ktorých minimálne 9 musí byť v otvorenom 

behu Agility a súčasne musí na hospitáciách posúdiť minimálne 600 štartov. Hospitácie musia prebehnúť u 

minimálne dvoch rôznych medzinárodných rozhodcov agility. Hospitácie prebiehajú na oficiálnych pretekoch 

agility usporiadaných na Slovensku alebo v zahraničí po predchádzajúcom  súhlase  usporiadateľa  pretekov  

a  rozhodcu.  Ako  hospitačný môže byť uznaný beh, ktorý je otvorený pre všetky veľkostné kategórie a 

výkonnostné triedy a pre všetkých účastníkov  daných pretekov bez obmedzenie. 

 

Čakateľ po získaní súhlasu rozhodcu a usporiadateľa s hospitáciou požiada písomne výbor ASKA o 

delegovanie čakateľa na hospitáciu. Výbor ASKA vystaví  na základe  žiadosti  delegačný  list čakateľa. Po 

hospitácii vystaví rozhodca čakateľovi hospitačný list, ktorého vzor je prílohou tohto poriadku. Za úspešnú 

hospitáciu sa považuje len hospitácia, pri ktorej rozhodca v hospitačnom liste hodnotí činnosť čakateľa kladne 

s tým, že preukázal schopnosť samostatnej prípravy a stavby parkúru a samostatného posudzovania. 

 

IV. Skúška rozhodcov 

 

Splnenie podmienok podľa článku III. oznámi čakateľ výboru ASKA. Na základe splnenia podmienok bude 

pozvaný na skúšku, ktorá sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Pri teoretickej časti má čakateľ preukázať 

dokonalú znalosť poriadkov ASKA. V praktickej časti pripraví  čakateľ  dve  trate  agility podľa 

predchádzajúceho zadania a na týchto  tratiach posúdi  samostatne  minimálne  päť štartov. 

 

Výbor ASKA zverejní dátum konania skúšok minimálne 30 dní vopred. Dátum bude zverejnený na stránke 

ASKA a v termínovom kalendári ASKA. Výbor rozošle informáciu emailom všetkým delegátom ASKA. 

Čakateľ na rozhodcu, ktorý má splnené všetky podmienky, sa musí prihlásiť najneskôr 7 dní pred konaním 

skúšky. ASKA organizuje skúšky pre čakateľov na funkciu rozhodcu podľa záujmu, avšak maximálne 

dvakrát v jednom kalendárnom roku. Odstup medzi jednotlivými skúškami nesmie byť kratší ako 6 

mesiacov. 

 

Skúška sa koná pred trojčlennou komisiou menovanou výborom ASKA, ktorá musí byť zložená z dvoch 

slovenských medzinárodných rozhodcov a jedného člena výboru ASKA. O výsledku skúšky bude každý 

čakateľ informovaný  ihneď po ukončení  skúšky. Čakateľ, ktorý neobstál  na skúške,  môže ju opakovať  

len raz, a to pri najbližších skúškach. 

 
Organizáciu skúšok zabezpečuje výbor ASKA. ASKA je oprávnená účtovať účastníkom poplatok s ohľadom 

na náklady usporiadania skúšok. Čakateľ,  ktorý  úspešne  zloží  skúšku  rozhodcu,  bude menovaný Národným 

rozhodcom agility. Národného rozhodcu menuje výbor ASKA a informuje o tom SKJ. 

 

V. Národný  rozhodca agility 

 

Národný rozhodca je oprávnený posudzovať preteky organizované v rámci celej SR pod hlavičkou SKJ a 

ASKA na základe platného  delegačného  listu rozhodcu  vydaného ASKA. 

 

 
VI. Medzinárodný  rozhodca agility 

 

Medzinárodný rozhodca je oprávnený posudzovať všetky preteky organizované v  rámci  celej Slovenskej 

republiky pod hlavičkou SKJ a ASKA na základe platného delegačného listu rozhodcu vydaného ASKA, 

o ktorý vopred organizátor požiada výbor ASKA. Zároveň je oprávnený posudzovať preteky organizované 

v zahraničí pri dodržaní všetkých pravidiel pre posudzovanie v zahraničí na základe platného delegačného 

listu rozhodcu vydaného SKJ, o ktorý požiadala národná kynologická organizácia  danej krajiny. 

 

Medzinárodným rozhodcom agility sa môže stať národný rozhodca agility po splnení týchto podmienok: 

- Posúdenie aspoň 1500 štartov na oficiálnych pretekoch agility. Z týchto 1500 štartov musí byť  najmenej  

1000 štartov v behu agility (otvorený beh agility, Agility 1, Agility 2, Agility 3). 

- Posúdenie  aspoň 40 rôznych behov agility alebo jumping na oficiálnych  pretekoch  agility. 

 

 



 

Národný rozhodca agility, ktorý splní vyššie uvedené podmienky, môže podať žiadosť o menovanie 

medzinárodným rozhodcom agility výboru ASKA. K žiadosti priloží výsledkové listiny preukazujúce 

splnenie  podmienok. Medzinárodného  rozhodcu  agility menuje výbor ASKA. 

 

VII. Povinnosti rozhodcu 

 

Rozhodca musí vystupovať tak, aby svojím správaním nenarušil dôstojný priebeh pretekov a všeobecne 

dôstojnosť osoby rozhodcu. Musí si byť vedomý toho, že práve on je tou osobou zodpovednou za priebeh 

súťaží, ktorá je zárukou  regulárnosti  celých pretekov. 

 

V prípade medzinárodných rozhodcov je táto zodpovednosť ešte väčšia, najmä pri posudzovaní v zahraničí, kde 

je zároveň aj reprezentantom Slovenskej republiky. Medzinárodný rozhodca môže v zahraničí posudzovať len 

také preteky, ktoré sú usporiadané organizáciami, ktoré sú buď priamo alebo prostredníctvom strešnej národnej 

kynologickej organizácie členom FCI. O delegovanie posudzovať v zahraničí musí požiadať SKJ organizácia, 

ktorá preteky usporiada.  

Rozhodca je povinný sa pri posudzovaní riadiť platnými poriadkami ASKA. V prípade posudzovania v zahraničí 

je povinný dodržiavať národné poriadky agility hosťovskej krajiny.  

 

VIII. Odvolanie rozhodcu  

 

Rozhodca, ktorý si riadne neplní svoje povinnosti stanovené poriadkami ASKA, alebo stratí predpoklady pre 

výkon tejto funkcie, môže byť odvolaný. O odvolaní rozhodcu rozhoduje disciplinárne konanie ASKA, ktoré 

sa riadi disciplinárnym poriadkom ASKA. Na základe disciplinárneho konania môže výbor ASKA požiadať o 

dočasné alebo trvalé odvolanie rozhodcu z funkcie.  

 

Absencia čo i len jednej zo základných dvoch podmienok pre výkon funkcie čakateľa, národného alebo 

medzinárodného rozhodcu a to občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

sa považuje za nezlučiteľnú s výkonom, ktorejkoľvek z vyššie uvedených funkcií. V prípade ak počas výkonu 

niektorej z vyššie uvedených funkcií nastane takáto absencia, vyzve výbor ASKA bezodkladne čakateľa na 

funkciu rozhodcu, národného alebo medzinárodného rozhodcu na odstránenie takejto absencie do 30 dní od 

doručenia výzvy. Ak k takémuto odstráneniu nedôjde v určenej lehote, vymaže výbor ASKA čakateľa na 

funkciu rozhodcu ako aj národného rozhodcu zo zoznamu, ktorý je povinný výbor ASKA evidovať a 

aktualizovať. V prípade medzinárodných rozhodcov bez zbytočného odkladu výbor ASKA požiada SKJ o 

vymazanie zo zoznamu medzinárodných rozhodcov agility.  

 

IX. Všeobecné a záverečné ustanovenia  

 

ASKA vedie evidenciu rozhodcov a čakateľov. Medzinárodní rozhodcovia sú evidovaní pri SKJ. Ich zoznam sa 

každoročne aktualizuje. Rozhodcovia i čakatelia sú povinní nahlásiť všetky zmeny súvisiace s výkonom funkcie 

(zmena bydliska, prípadne dôvody neumožňujúce dočasný výkon funkcie) výboru ASKA.  

 

Účinnosť Poriadku pre menovanie rozhodcov nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na oficiálnej 

webovej stránke ASKA www.agility.sk. 

 

 

http://www.agility.sk/

