
Záznam č. 1/2021 

z online rokovania Komisie ZŠK pre Obedience 

 

Dátum: 2.12.2021 

Online spojenie: Messenger 

Trvanie: 17:00 - 19:20 

Pozvaní: členovia Komisie  

Prizvaní: komisári pre školenie stewardov 

 

Zúčastnení: D. Fazekašová, M. Pechová, I. Tamášiová, P. Tamáši, L.Krampe 
 
Ospravedlnené: J.Ševčovičová, V.Vallová 
 
 
  

Obsahom online schôdze Komisie Obedience ZŠK  bola táto téma: 
 
1. Aktualizácia národných skúšobných pravidiel od r.2022 (NSP) v nadväznosti na FCI 

pravidlá Obedience s dopadom na Slovenské pravidlá Obedience v intenciách pra-
vidiel FCI pre Obedience od 1.1.2022 

 

• Navrhnuté a prerokované zmeny v NSP: 
 
1. povinný postup do vyššej kategórie v OBZ po získaní 3x známky „Výborne“  
Výsledok: Nie je zapracované pravidlo povinného prestupu do vyššej úrovne v OBZ 
po získaní 3x výborne v konkrétnej úrovni OBZ 
 Za: 2  Proti: 5 Zdržal sa: 0 
 
2. možnosť vynechať cvik v OBZ – B a C (v OBZ-A sa nepovoľuje) tak, ako to je 
uvedené v FCI pravidlách  :  
Výsledok: Nebola zapracovaná možnosť pre pretekárov vynechať cvik v OBZ-A, 
OBZ-B, OBZ-C. 
 Za: 2 Proti: 3 Zdržal sa: 0 
 
3. Nahradenie cviku v OBZ-B cvikom z OBZ-C s rovnakým koeficientom (iniciatívny 
návrh členky Komisie):  
Výsledok: Na základe rozhodnutia autority bola uvedená možnosť nahradenia cviku 
zapracovaná do národným pravidiel OBZ - nahradenie cviku v OBZ-B cvikom OBZ-
C s rovnakým koeficientom. Nahradenie cviku v OBZ-B prichádza do úvahy iba pre 
cvik B.6 Vyslanie do štvorca (koeficient 4). Tento môže byť nahradený cvikmi C.7 
Ľahni, alebo sadni, alebo stoj počas chôdze, alebo cvikom C.8 Aport (držanie činky).
 Za: 2  Proti: 2 Zdržal sa: 1 
 
 



4. prestup do nižšej triedy 
  
Výsledok: Po diskusii bolo prijaté pravidlo možnosti prestupu do nižšej triedy takto:  
Výnimky z prestupov medzi úrovňami triedy OBZ na podujatiach Obedience sú 
možné takto:  
 
a) štandardne psy môžu prestúpiť iba o jednu úroveň/triedu nižšie, ako je ich po-
sledná úspešne zložená skúška,  
 
b) psy vo veku 8 rokov a viac môžu prestúpiť ľubovoľne nižšie ako je ich posledná 
úspešne zložená skúška. 

Za: 5  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
 

• Zmeny boli odsúhlasené verejným hlasovaním prítomných 
 

• Úloha odsúhlasené zmeny zapracovať do národného skúšobného poriadku OB od 
1.1.2022 

Z: Tamášiová     T: 3.12.2021   
   

 
2. Ostatné 

Boli prerokované interné záležitosti Komisie.  

 
 
2.12.2021 
Zapísala: Tamášiová 


