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Vec: Vyhodnotenie súťaže Pes roka 2013
Andrea Klasová apelovala na stretnutie výboru a realizovanie schôdze Výboru ohľadom
vyhodnocovania súťaže Pes roka 2013 podľa novovytvoreného systému. Vzhľadom na
časovú zaneprázdnenosť Výboru dňa 3.12.2013 predseda SKBO Martin Tóth zvolal
prostredníctvom e-mailovej komunikácie korešpondenčné zasadnutie výboru ohľadom súťaže
a to na základe viacerých nejasností v pravidlách pri vyhodnocovaní.
Pripomienky k súťaži:
Martin Tóth
1. Nakoľko neboli uvedené, ktoré výstavy sa do súťaže pes roka 2013 počítajú, navrhuje, aby sa
počítali domáce aj zahraničné výstavy ( klubové výstavy , výstavy FMBB a FCI podľa
tabuľky.)
2. Preteky, u ktorých nie sú určené stupne obtiažnosti, hodnotiť ako 1. stupeň (obranárske
preteky, preteky BVK atď.)
3. Skúšky z výkonu, ktoré sú napríklad služobné a majiteľom psa je člen SKBO, uznať podľa
stupňa obtiažnosti, ktorý im je určený, najvyšší však 3. Stupeň.
4. Majstrovstvá SR uznať vždy, keď je udelený titul majstra Slovenska.
5. „Účasť vo finále vo finále“ nahradiť od 6. do 20. miesta (napr. FCI nemá finále)
6. V prípade, že počas jedného preteku bude vyhodnotených viacej súťaží (MSR SKBO, SKBO
OPEN alebo Kvalifikačný pretek FCI a súčasne MSR ZŠK ) započítava sa iba jeden najvyšší
bodový zisk.
7. Preteky s titulom C.A.C.I.T započítať s bodovým ziskom ako kvalifikačné preteky.
8. Toto sú návrhy Martina Tótha na tento rok, aby bolo hodnotenie prehľadnejšie , na budúci rok
sa môžu podľa pripomienok kritéria upraviť , tento rok by však už do zverejnenej tabuľky
nevstupoval .
9. Otázka, či sa bude rozdeľovať zvlášť Pes roka pre exteriér a Pes roka pre prácu alebo ako
komplexný Pes roka, pripadne všetky tri kategórie.
10. Nerozdeľoval by pohlavie a varietu.

Ing. Andrea Klasová
1. Súhlasím s návrhom predsedu SKBO, aby boli zahrnuté všetky výstavy do bodovania.
2. Súhlasí - Preteky u ktorých nie sú určené stupne obtiažnosti hodnotiť ako 1. stupeň
(obranárske preteky , preteky BVK atď.)
3. Navrhuje služobné (policajné, colnícke, drogárske..) skúšky a preteky nezahrňovať do
hodnotenia Psa roka SKBO, pretože členovia, ktorí nie sú v policajnom zbore či colníci, sú
určitým spôsobom diskriminovaní, pretože sa nemôžu zúčastniť na takýchto pretekoch
a skúškach a tým pádom nemôžu dosahovať vyšší počet bodov. Mali by tam byť zahrnuté
preteky a skúšky dostupné pre každého člena.
4. Súhlasí - Majstrovstvá SR uznať vždy keď je udelený titul majstra Slovenska.
5. Súhlasí - (účasť vo finále) nahradiť od 6 do 20 miesta (napr.FCI nemá finále)
6. Navrhuje započítavať každý jeden pretek, je to šikovnosť pretekára, keď sa prihlási na
preteky, ktoré sú spojené - V prípade že počas jedného preteku bude vyhodnotených viacej
súťaží (MSR SKBO, SKBO OPEN alebo Kvalifikačný pretek FCI a súčasne MSR ZŠK )
započítava sa iba jeden najvyšší bodový zisk.
7. Preteky s titulom C.A.C.I.T započítať s bodovým ziskom ako kvalifikačné preteky – súhlasí
8. Navrhuje zvýšiť množstvo bodov pri svetových pretekoch / výstavách. Svetová súťaž je TOP
medzi všetkými pretekmi, tak je na mieste ich podstatne vyššie ohodnotiť ako ktorékoľvek iné
preteky/výstavy. To je neporovnateľný výkon.
9. Navrhuje doriešiť detaily vyhodnocovania a pokiaľ sa detaily nedoriešia, tak radšej súťaž pre
rok 2013 zrušiť, alebo budúci rok vyhodnotiť spätne aj rok 2013 po doriešení nejasností.
10. Navrhuje vyhodnocovať zvlášť exteriér a zvlášť výkon, a oceniť len komplexného Psa roka
s najvyšším počtom bodov.
11. Navrhuje nevyhodnocovať pohlavie zvlášť, vyhodnocovať variety ale nie oceňovať.

Mgr. Nora Takáčová
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V prvom rade navrhuje rozdeliť výstavného a pracovného psa roka.
Zrušenie prihlášky na Psa roka. Pes roka má byť súťaž, ktorou klub podporuje činnosť
(akúkoľvek) svojich členov. Čiže výsledky spracováva zástupca klubu z dostupných zdrojov
v priebehu celého roka. Ak nie sú verejne dostupné, musia ich členovia poslať.
Navrhuje, aby platili výsledky len zo slovenských výstav, plus dve-tri najväčšie chovateľské
podujatia v Európe (francúzka elevážka, FMBB a príp. holandská elevážka). Rovnaký meter
navrhuje pre pracovne aktívnych psov – zbierať výsledky skúšok a pretekov, ktoré sa konajú
na SVK, plus 2 – 3 najvýznamnejšie celosvetové podujatia (FCI, FMBB a pod).
Navrhuje bodovať len tituly (nie známky) – CAC, CACIB, BOB, BOS a BIS pričom väčšiu
vážnosť a teda aj body prikladať titulom zo „špeciálky a klubovky“.

Ostatní členovia Výboru nemali žiadne pripomienky. Po diskusii s Jozefom Mravíkom, ktorý
vytváral kľúč na vyhodnocovanie súťaže ( tabuľka) znova Výbor korešpondenčne zasadal.
Martin Tóth
Navrhuje tieto možnosti: 1. nech rozhodne výbor , no pre zaujatosť sa vzdáva svojho hlasu
2. nech sa súťaž pre tento rok zruší
3. nech rozhodne o tom členská schôdza
4. nech tento rok prebehne súťaž podľa toho ako sa ľudia prihlásia s tým, že sa bude
započítavať najvyšší bodový zisk z preteku.

Vzhľadom na štyri možnosti sa predseda SKBO vyjadril, že sa vzdáva hlasovania a je to na Výbore ako sa
rozhodne.
Ing. Andrea Klasová
Navrhuje na rok 2013 zrušiť súťaž, keďže je tam veľa nezrovnalostí a Výbor sa nevie dohodnúť na jednotnom
postupe a súťaž je potrebné precíznejšie vyriešiť, nie na poslednú chvíľu.
Ivana Pelegrínová
Navrhuje súťaž zrušiť na tento rok a nech sa to dorieši na najbližšej členskej schôdzi.
Mgr. Pavol Šlahor
Keď boli dané pravidlá na tento rok, tak nech sa podľa nich aj uskutoční vyhodnotenie a na budúci rok sa to
nastaví už bez nejasností, ktoré vznikli tento rok.
Mgr. Nora Takáčová
Osobne súhlasí so zrušením súťaže tento rok.

Výsledok: Súťaž Pes roka na rok 2013 je zrušená.

