
 

Oceňovanie v Obedience od 1.1.2019 

Oceňovanie sa týka psovodov – občanov Slovenskej republiky, ktorí sú členmi ZŠK SR (prostredníctvom svojich členských organizácií),   

a ich psov.  

Pre účely vyhodnotenia je pretekár povinný doručiť na adresu uvedenú v žiadosti o priznanie titulu1 všetky relevantné podklady 

k vyhodnoteniu. Termín predloženia je najneskôr 20.1. nasledujúceho roka. V prípade potreby je pretekár povinný doložiť na vyžiadanie 

aj originály dokumentov. 

 

A.  Titul „Šampión Obedience“ 

Ocenenie Titul Udeľuje 
sa v  

Podmienky udelenia Cena Poznámka 

Šampióni 
Obedience 

Šampión 
Obedience  

OB3 1 x známka Výborne + 2 x známka Veľmi 
dobre (v priebehu viacerých sezón) od 
troch rôznych rozhodcov – (vrátane 
hodnotení zahraničnými rozhodcami)   

Pohár + 
Certifikát 

Titul oceňuje celoživotnú prácu psa 
s preukazom pôvodu, ktorý je zapísaný 
v slovenskej plemennej knihe.  
Viaže ku psovi, pes ho môže získať len 
jedenkrát za život. Bude sa udeľovať 
samozrejme aj spätne na základe výsledkov 
za minulé roky. 

 

B. Ročné periodické vyhodnotenie (sezónne):  

Ocenenie Titul Udeľuje 
sa v 

Podmienky udelenia Dodatočné 
body za účasť  

Cena Poznámka 

Top tímy 
(môže byť 
vyhodnotených 
viac tímov 
v jednej triede) 

Top tím  
za rok  XXXX 

OB1, 
OB2, 
OB3 

Za jeden kalendárny rok od 3 rôznych 
rozhodcov dosiahne minimálne: 
 
OB1: 3 x známka V 
s celkovým bodovým ziskom minimálne 
816 bodov (85%) 
 
OB2: 3 x minimálne známka VD  

X Medaila + 
Diplom  

Poradie sa neurčuje. 
Cieľová skupina tohto 
titulu sú pretekári, ktorí 
majú kvalitne 
pripravených psov 
a nechcú absolvovať 
veľa pretekov. 

 
1 Vzor žiadosti je zverejnený na stránke www.dog-obedience.sk/ Hodnotenie / ocenenia  

http://www.dog-obedience.sk/


s celkovým bodovým ziskom minimálne 
720 bodov (75%) 
 
OB3: 3 x minimálne známka VD 
s celkovým bodovým ziskom minimálne 
720 bodov (75%) 
 

Najaktívnejší 
tím 
(určí sa poradie 
prvých 3 bez 
ohľadu na triedu) 

Najaktívnejší 
tím v triede 
XXX za rok 
XXXX 

Za všetky 
spolu 
okrem 
OBZ 

Najvyšší súčet bodov z absolvovaných 
pretekov v SR a zahraničí so splneným 
limitom skúšky za sezónu; body za 
jednotlivé skúšky sa prenásobia 
príslušným koeficientom: 
OB1 – koeficient 1,0 
OB2 – koeficient 1,2 
OB3 – koeficient 1,3 

-Majstrovstvá 
ZŠK SR + 50 b. 
(platí aj pre psov 
bez PP) 
 
-MS + 100 b. 
 
-CACIOB + 20 b. 
 
-zahraničné 
majstrovstvá 
krajiny +20 b. 
 
Doplnkové body 
sa prideľujú len 
v prípade, že bol 
splnený limit 
skúšky. 
 

Medaila 
+Diplom 

Poradie sa určuje spolu 
za všetky triedy. Pri 
rovnosti bodov rozhodne 
účasť na Majstrovstvách 
ZŠK SR v tom roku, 
alebo los. 
Cieľová skupina tohto 
ocenenia sú pretekári 
(súťaživé typy), ktorí 
chcú absolvovať akcie 
a chodia na veľa 
pretekov. 

Skokani roka 
(titul môže získať 
viac tímov v roku 
v triedach 1 a 2) 

Skokan roka 
v Obedience 
za rok XXXX 

Všetky 
spolu 
okrem 
OBZ 

Najmenej 1 prestup medzi triedami za 
jednu sezónu a vo vyššej triede splnenie 
skúšku (dosiahne limit skúšky). 
(prestup OBZ→OB1 sa nezarátava) 

x Medaila 
+Diplom 

Cieľová skupina sú 
pretekári, ktorí sa 
nezdržia v triede 
a obetujú titul top tímu 
a pokračujú do vyšších 
tried v jednej sezóne. 

Motivačné 
uznania 
 

Výťah do 
OB1  za rok 
XXXX 

OBZ OBZ – C známka V 
S bodovým ocenením  najmenej 272 b. 
bez nuly za ktorýkoľvek cvik. 
(85% z celkového bodového zisku za 
skúšku) 

X Diplom  

 
 
Dátum: 1.1.2019 


