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ŠTATÚT   STEWARDA 

PRE ORGANIZOVANIE A PRIEBEH SKÚŠOK OBEDIENCE  
 

Čl.1  
Všeobecné ustanovenia 

 
Steward Obedience je členom Zväzu športovej kynológie Slovenskej republiky (ďalej 

len „ZŠK SR“) prostredníctvom kynologického klubu združeného v ZŠK SR. Steward musí mať 
zodpovedajúcu kvalifikáciu, na ktorú má udelenú licenciu stewarda. Licencia je udelená 
vystavením preukazu, ktorý vydáva  ZŠK SR. V prípade zániku členstva v ZŠK SR 
automaticky zaniká aj licencia stewarda.  

 
Steward sa pri výkone svojej funkcie riadi platnými usmerneniami FCI, Stanovami 

ZŠK SR, uzneseniami Konferencie, resp. Zjazdu, rozhodnutiami Prezídia ZŠK SR, 
skúšobnými poriadkami a ostatnými internými predpismi ZŠK SR. 

 
 

Čl.2 
Účasť stewarda na kynologickej akcii 

 
Výber stewarda na kynologickú akciu Obedience v SR je plne v kompetencii 

usporiadateľa akcie a nepodlieha delegačnému procesu ZŠK SR.. Steward by mal mať platnú 
licenciu pre stewardovanie v SR, ktorá je mu pridelená na základe úspešného zloženia skúšok. 
Všetky sťažnosti na kvalitu práce nevyškoleného stewarda z oficiálnej kynologickej akcii plne 
preberá a rieši steward a usporiadateľ akcie, ktorý nepreškoleného stewarda nominoval.   

 
 

Čl.3 
Práva a povinnosti stewarda 

 
Steward pri výkone svojej funkcie má tieto práva: 
 

1. Požadovať od organizátora kynologickej akcie a mať ním zabezpečené primerané 
podmienky na výkon svojej funkcie počas celého priebehu akcie. 

2. Za svoju činnosť na akcii dostať príspevky na dobrovoľnícku činnosť na výkon 
stewardovania,  príspevok na cestovné a stravné v zmysle platných interných smerníc. 

3. Byť informovaný o nových skutočnostiach, ktoré majú dopad na výkon jeho funkcie 
stewarda (interné smernice, uznesenia Členskej schôdze, uznesenia Prezídia  
ZŠK SR, zmeny skúšobných poriadkov a podobne).  

4. Pravidelne sa zúčastňovať školení a seminárov pre stewardov organizovaných 
Komisármi pre školenie stewardov, najmä pri každej zmene skúšobných pravidiel.  

5. Požiadať písomne o prerušenie licencie stewarda z objektívnych dôvodov. 
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Steward pri výkone svojej funkcie má tieto povinnosti: 

 

1. Dodržiavať Štatút stewarda. Nerešpektovanie Štatútu má za následok zastavenie 
pôsobenia stewarda na kynologických akciách. 

2. Pri výkone svojej funkcie sa vždy musí riadiť  platnými usmerneniami FCI, Stanovami 
ZŠK SR, uzneseniami Členskej schôdze, resp. Zjazdu, rozhodnutiami Prezídia ZŠK 
SR, skúšobnými poriadkami a ostatnými internými predpismi ZŠK SR.  

3. Dodržiavať ustanovenia skúšobných pravidiel Obedience. 

4. Najmenej raz v období 2 rokov aktívne stewardovať oficiálnu akciu Obedience. 

5. Najmenej raz za dva roky sa zúčastniť preškolenia pre stewardov. 

6. Aktívne pracovať na svojej spôsobilosti vykonávať funkciu stewarda tak, aby tento 
výkon zvládol vždy na vysokej odbornej úrovni a za dodržania postupov určených 
skúšobnými pravidlami Obedience. 

7. Na každú akciu sa riadne pripraviť, ovládať pravidlá a vykonanie cvikov triedy, ktorú 
stewarduje.  

8. Vytvárať rovnaké podmienky pre všetkých prihlásených na kynologické akcie.  

9. Nevyjadrovať sa k hodnoteniam rozhodcu počas kynologickej akcie, ani mimo nej.   

10. Konať a vystupovať na verejnosti i v súkromnom živote tak, aby nepoškodzoval dobré 
meno rozhodcov ZŠK SR, samotného ZŠK SR a ostatných strešných orgánov. 

 

 

Čl.4 
Účinnosť 

 
Tento Štatút nadobúda platnosť dňom zverejnenia 28.12.2019.  

 


