
 
 

Slovenský poľovnícky zväz, Bratislava, Štefánikova 10. 
 
 

Poriadok 
pre udeľovanie čakateľstva na medzinárodné a slovenské šampionáty práce – CACIT, R CACIT 

, CACT a R CACT,  na skúškach a súťažiach, 
usporiadaných chovateľskými a športovými klubmi SPZ. 

 
 

I. Všeobecne. 
 
Prvoradou úlohou chovateľských klubov je šľachtenie plemien v zmysle štandardu so zachovaním 
a zlepšovaním  nielen exteriérových ale aj výkonových vlastností. V tomto smere preberá na seba chovateľský 
klub najväčšiu zodpovednosť a preto musí mať aj primerané právomoci ktoré mu umožnia realizovať 
zodpovedný selekčný program smerujúci k ďalšiemu zvyšovaniu úrovne plemena po stránke exteriéru i výkonu. 
Súťaže s udeľovaním čakateľstiev na medzinárodný a národný šampionát práce sú dôležitým kritériom pre 
selekciu jedincov zaraďovaných do chovu. Účelom týchto skúšok je predovšetkým vyhľadávať elitných 
plemenníkov, ktorí vynikajú svojimi kvalitami, schopnosťou prijať výcvik a uchovať si už raz naučené schopnosti 
a majú predpoklad plodiť ďalších špičkových psov.  
Národný a medzinárodný titul šampióna práce je ocenenie pracovných kvalít psov plemien podliehajúcich 
skúške z výkonu.  Ocenenie pracovných kvalít vybraných jedincov titulom Šampión práce musí vyjadrovať 
kvalitu daného jedinca  vo vlastnostiach typických pre dané plemeno resp. skupinu plemien a skúšky a súťaže 
ktoré sú organizované na získanie tohto titulu resp. čakateľstiev musia tieto kritéria spĺňať. Na skúškach 
s udeľovaním titulu CACT a CACIT je umožnené v prípade úspešného absolvovania min v II. cene alebo 
s hodnotením min. veľmi dobrý splniť podmienky pre udelenie titulu C.I.B. Splnenie tejto podmienky je následne 
potvrdené certifikátom, ktorý na požiadanie vydáva Kynologický odbor SPZ. 

Kynologická rada SPZ pre usmernenie aktivít súvisiacich so získavaním čakateľstiev medzinárodného 
i národného šampióna práce vydáva nasledujúce usmernenie ktoré vychádza z pravidiel vydaných FCI 
a špecifík organizovanej kynológie na Slovensku. 

 

 

II. Pravidlá FCI pre udeľovanie Medzinárodného šampionátu práce - C.I.T.: 
 
Pravidlá FCI pre udeľovanie titulu CACIT  vydané FCI , ktoré však v zmysle článku 2 bod 1 platia pre 
organizovanie skúšok s udeľovaním CACT : 

 
II. 1. Všeobecné ustanovenia pre poľovné plemená zo skupín 3-4-6-7-8 (s výnimkou pre 
kontinentálne stavače), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu  
Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená spĺňať nasledujúce požiadavky: 
a) získali, v akomkoľvek veku, dva CACITy (Certificat d’Aptitude au Championnat International de 
Travail)  udelené na FCI schválených poľovných skúškach alebo field trials (t.j. na skúškach a pretekoch, kde sú 
uplatňované FCI medzinárodné pravidlá) od dvoch rôznych rozhodcov v jednej alebo viacerých krajinách. Tieto 
dva CACITy musia byť spojené s dvoma prvými cenami.     
b) získali vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI, pri akomkoľvek počte 
vystavených psov, minimálne ocenenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, v ktorých toto ocenenie neexistuje, 
druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.  

II.1.1. Špecifikácia pre plemená brlohárov zo skupín 3 a 4 
Jedinými skúškami, na ktorých môže byť udelený CACIT sú uvedené v Prílohe dokumentu Špecifické 
požiadavky na titul Medzinárodný šampión práce (C.I.T.) pre brloháre.  

II.1.2. Špecifikácia pre britské stavače zo skupiny 7  
Jeden (1) z dvoch CACITov musí byť udelený na medzinárodnom field trial, na medzinárodnom Grande Quęte 
field trial  alebo na medzinárodnej poľovnej skúške (praktický lov) v pároch.  

 
II. 2. Všeobecné ustanovenia pre plemená zo skupín 1-2-3 a 5 (všestrannosť, stopovanie, 
záchranárstvo, pasenie), ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu  
Aby mali nárok na titul C.I.T., musia tieto plemená získať: 
a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo dva R. CACITy od dvoch rôznych rozhodcov v dvoch 
rôznych krajinách alebo pod organizáciou dvoch klubov rozličnej národnosti podľa:  
-buď IPO skúšky (všestrannosť) v stupni 3, 
-buď IPO-FH skúšky (stopovanie), 
-buď IPO-NS skúšky (severský štýl), 



 
 

-buď IPO-R skúšky (záchranárstvo) triedy B, v jednej z nasledujúcich dvoch disciplín: Obedience a Obratnosť 
a Vyhľadávanie (stopovanie, plocha, ruiny, lavína, voda), 
- alebo Medzinárodnú skúšku pastierskych psov (Collecting alebo Tradičný štýl) v tretej triede. 
b) vo veku minimálne 15 mesiacov na medzinárodnej výstave pod patronátom FCI pri akomkoľvek počte 
vystavených psov minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, 
druhú cenu v pracovnej, strednej alebo otvorenej triede.  
(pozri aj FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodných pastierskych, všestranných a stopovacích 
skúškach a FCI smernice pre udeľovanie CACIT na medzinárodných skúškach záchranárskych psov)  

 
II. 3. Všeobecné ustanovenia pre plemená kontinentálnych stavačov zo skupiny 7  
Kontinentálne stavače zo skupiny 7 sú výlučne oprávnené na titul C.I.T. (ft) (field trial) alebo C.I.T. (ec) (poľovná 
skúška).  
Aby mal nárok na titul C.I.T. (ft), pes musí získať:  
a) minimálne vo veku 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na medzinárodnom field 
trial organizovanom pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov 
b) ak všetky ocenenia boli získané na field trials, kde sa nevyžaduje prinášanie, je potrebné k vyššie 
uvedenému ešte získať hodnotenie minimálne „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde toto hodnotenie neexistuje, 
získať druhú cenu na field trial, kde sa prinášanie vyžaduje, organizovanom pod patronátom FCI; 
c) minimálne vo veku 15 mesiacov známku aspoň „veľmi dobrý“  alebo, v krajinách, kde takéto ocenenie 
neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod 
patronátom FCI nezávisle od počtu predvedených psov.  
 
Aby mal pes nárok na titul C.I.T. (ec), musí získať:  
a) vo veku minimálne 15 mesiacov dva CACITy alebo jeden CACIT a dva R. CACITy na poľovných skúškach 
organizovaných pod vedením najmenej jednej národnej kynologickej organizácie a od rôznych rozhodcov;  
b) ak boli všetky ocenenia získané na poľovných skúškach pole a voda, je potrebné k vyššie uvedenému ešte 
získať hodnotenie „veľmi dobrý“, alebo v krajinách, kde takéto hodnotenie neexistuje, získať minimálne druhú 
cenu v násobnej poľovnej skúške pod patronátom FCI;  
c) minimálne vo veku 15 mesiacov aspoň známku „veľmi dobrý“ alebo, v krajinách, kde takáto známka 
neexistuje, minimálne druhú cenu v triede otvorenej, strednej alebo pracovnej na medzinárodnej výstave pod 
patronátom FCI, nezávisle od počtu predvedených psov.  
(Pozri tiež Oficiálne pravidlá a Stanovy pre medzinárodné field trials a medzinárodné poľovné skúšky pre 
kontinentálne stavače)  
Každá žiadosť pre C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) pre plemená podliehajúce skúške z výkonu musí byť 
vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, kde má majiteľ trvalý pobyt. Táto organizácia sa musí 
uistiť, že CACITy započítavajúce sa do C.I.T., C.I.T. (ft) alebo C.I.T. (ec) sú v súlade s vyššie uvedeným a musí 
poskytnúť všetky potrebné informácie kancelárii FCI.  

 
 
II.a. Pravidlá pre organizovanie súťaží CACIT  pre športové a chovateľské kluby združené 
v SPZ: 
 
1, Chovateľský klub môže v priebehu kalendárneho roku organizovať iba jednu skúšku – súťaž rovnakého typu 
s udeľovaním CACIT pre plemená ktoré sú združené v danom klube. 
2,  Táto súťaž môže byť otvorená pre všetky plemená ktoré sú oprávnené absolvovať skúšku takéhoto typu, 
alebo sa môže organizovať ako špeciálna skúška s obmedzenou účasťou. Účasť na skúškach môže byť 
obmedzená pre jedno plemeno alebo niekoľko plemien pod podmienkou, že je táto skutočnosť uvedená v 
propozíciách.  Účasť môže byť obmedzená tiež kvalitou (kvalifikáciu vykonanou pred konaním skúšky) alebo 
môže byť obmedzená počtom psov. 
3, V prípade, že Chovateľský klub organizuje skúšku – súťaž ktoré je určená výhradne pre plemená, ktoré nie 
sú združené v klube musí mať súhlas príslušných chovateľských klubov.  
4, Športové kluby môžu organizovať v priebehu kalendárneho roku jednu medzinárodnú súťaž rovnakého typu 
s udeľovaním CACIT pre všetky plemená združené v SPZ.  
5, Výnimku tvoria vrcholové skúšky a súťaže organizované pod záštitou KR SPZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. Pravidlá FCI pre získanie titulu CIB / Medzinárodný šampión krásy/ 
 
III.1. Plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu  
 
Pre body a) a b) môžu byť národným kynologickým organizáciám udelené výnimky pod podmienkou, že boli 
schválené Predsedníctvom FCI.  
Okrem bodov a) a b), musia psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, 
urobiť skúšku osobitnú pre plemeno, podľa ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d'Aptitude au Championnat 
National de Travail) v ktorejkoľvek FCI členskej krajine alebo krajine zmluvného partnera. Dátum skúšky sa 
neberie do úvahy.  
Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, 
musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej Aby mali nárok na titul C.I.B., všetky 
tieto psy musia spĺňať nasledujúce požiadavky: 
a) získať v dvoch rôznych krajinách od dvoch rôznych rozhodcov 2 tituly CACIB (Certificat d'Aptitude au 
Championnat International de Beauté) bez ohľadu na počet súťažiacich psov; 
b) medzi prvým a posledným CACIBom musí uplynúť minimálne obdobie jeden rok a jeden deň. Toto obdobie 
má byť chápané nasledovne: napr. od 1. januára 2011 do 1. januára 2012. 
Okrem bodov a) a b), musia psy plemien, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, 
urobiť skúšku osobitnú pre plemeno, podľa ktorej sa súťaží o CACT (Certificat d'Aptitude au Championnat 
National de Travail) v ktorejkoľvek FCI členskej krajine alebo krajine zmluvného partnera. Dátum skúšky sa 
neberie do úvahy.  
Každá žiadosť o C.I.B. titul pre plemená, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú skúške z výkonu, 
musí byť vyplnená národnou kynologickou organizáciou krajiny, v ktorej má majiteľ trvalý pobyt. Je na 
organizácii, aby vykonala nevyhnutné kontroly týkajúce sa platnosti skúšky.  
Pre tento typ žiadosti je povinné použitie oficiálneho FCI tlačiva (Príloha 2).  
 

III.2. Špecifikácia pre plemená skupín 1, 2, 5 (pasenie) ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien 
podliehajú skúške z výkonu  
Nasledujúce skúšky sú jediné platné pre titul C.I.B.:  

- FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl) 
-  Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl)  
1) FCI-HWT (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 60 % bodov. 
2) Medzinárodné skúšky pastierskych psov (Tradičný alebo Collecting štýl): pes musí získať minimálne 70 % 
bodov v prvom stupni.  
 
 
 

III.3. Špecifikácia pre plemená skupiny 6, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien podliehajú 
skúške z výkonu  
Plemená tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri poľovnú skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT 
(Certificat d’Aptitude au Championnat national) .  
 

III.4. Špecifikácia pre všetky plemená zo skupiny 7  
Plemená tejto skupiny musia získať:  

- buď minimálne hodnotenie „veľmi dobrý“ na národnom field trial, kde sa súťaží o CACT (Certificat 
d’Aptitude au Championnat National) alebo na medzinárodnom field trial, kde sa súťaží o CACIT 
(Certificat d’Aptitude au Championnat International); 

- alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) poľovnej skúške „pole 
a voda“;   

- alebo minimálne druhú cenu na národnej (CACT) alebo medzinárodnej (CACIT) všestrannej poľovnej 
skúške. 

 
I.2.5 Špecifikácia pre retrievery, sliediče a vodné psy zo skupiny 8, ktoré podľa FCI nomenklatúry plemien 
podliehajú skúške z výkonu 
Psy tejto skupiny musia zložiť na živej a prirodzenej zveri skúšku, v ktorej sa súťaží o CACT (Certificat 
d’Aptitude au Championnat national).  
 

III.5. Pravidlá FCI pre získanie pracovného certifikátu  
1) Na to, aby mohol byť pes v triede pracovnej je nutné, aby bola prihláška doložená kópiou povinného FCI 
certifikátu (WCC Working Class Certificate) obsahujúcim potvrdenie členskej krajiny, v ktorej držiteľ a/alebo 
majiteľ má svoj trvalý pobyt, že pes vykonal príslušnú skúšku, rovnako ako aj podrobnosti tejto skúšky. Jediné 
plemená oprávnené na prihlásenie do pracovnej triedy sú tie, ktoré sú v FCI nomenklatúre plemien uvedené 
ako pracovné plemená, berúc do úvahy výnimky poskytnuté niektorým krajinám pre niektoré plemená.  



 
 

2) Na svojom zasadnutí 3. a 4. novembra 2014 v Amsterdame Predsedníctvo FCI schválilo, že povinný FCI 
pracovný pes certifikát (WCC - Working Class Certificate) podľa bodu 5.a. Výstavného poriadku FCI,  môže byť 
vydaný iba v prípade, že pes úspešne absolvoval vhodné skúšky (t.j., typ skúšky zodpovedá prirodzenej práci 
plemena na ktorú bolo vyšľachtené). 
3) Jednotlivé druhy skúšok pre udeľovanie pracovných certifikátov a pre udeľovanie titulu CACT sú schválené 
Kynologickou radou SPZ a sú prílohou tohto poriadku. 
  

 
IV. Pravidlá SKJ pre získanie titulu Slovenského šampióna práce: 

 
A. Pravidlá pre udeľovanie titulu Slovenský šampión práce vydané SKJ: 

 
Čl. 1,:  Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené: 
1. 

získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na 
národných alebo špeciálnych klubových skúškach, 1 CACT je možné nahradiť dvomi titulmi 
Reserve CACT, CACT z medzinárodných skúšok je možné nahradiť dvomi Reserve CACT len 
z medzinárodných skúšok 

2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do 
preukazu o pôvode, 

3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a 
preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, 
Furmanská 9, 841 03 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o 
pôvode. 

    
Čl. 2.: Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT: 
1. 

Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena 
na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len 
skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom 
roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT. 

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú 
ocenenie výborný. 

3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali. 
4. 

Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným 
zväzom. 

5. 
CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých 
skúšok. 

  
6. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže 

rozhodca udeliť reserve CACT. 
7. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v 

priebehu celých skúšok. 
8. Špecifikácia pre plemená brlohárov skupiny III. a IV. FCI  – na skúškach BL s udeľovaním titulu 

CACT alebo CACIT je možné udeliť titul CACT SR každému jedincovi, ktorý absolvoval s plným 
počtom bodov jedno kolo v prípade jednokolových skúšok alebo obidve kolá v prípade dvojkolých 
skúšok.(pozn.: v podstate každý pes, ktorý získa CACIT získa aj CACT) Ak žiadny pes v danom 
plemene neabsolvoval skúšky s plným počtom bodov, titul CACT je možné udeliť najlepšiemu 
jedincovi plemena, ktorý sa umiestnil v I. cene, druhému v poradí je možné udeliť titul Reserve 
CACT. 

9, Špecifikácia pre plemená skupiny VII. FCI – na skúškach typu FT sa čakateľstvo CACT SR 
udeľuje v zmysle medzinárodných pravidiel pre FT, t.j. najlepší jedinec v skupine môže získať titul 
CACT, druhý v poradí môže získať titul Res. CACT bez ohľadu na plemeno. (pozn.: v prípade 
viacerých skupín do baráže o titul CACIT nastupujú psy, ktorí boli ocenení titulom CACT) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

B. Pravidlá SPZ pre organizovanie skúšok so získavaním CACT a CACIT: 
 
 

1. Skúšky a súťaže s udeľovaním CACT a CACIT môžu organizovať chovateľské a športové kluby ktoré 
sú členmi KR SPZ. 

2. Skúšky môžu byť otvorené pre všetky plemená, ktorým je umožnené daný druh skúšky absolvovať 
alebo sa môžu organizovať ako špeciálne skúšky s obmedzenou účasťou. Účasť môže byť obmedzená 
kvalitou / kvalifikáciou, vykonanou pred konaním skúšky/ alebo môže byť obmedzená počtom psov. 
Táto skutočnosť musí byť uvedená v propozíciách. 

3. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého typu /druhu/ v jednom roku sa  môžu 
udeliť v rámci SR pre jedno plemeno len 3 CACT. 

4. V priebehu roku môže chovateľský klub organizovať maximálne dvoje skúšky rovnakého typu 
s udeľovaním CACT / národné a špeciálne klubové/. 

5. Chovateľský klub môže organizovať skúšky pre plemená ktoré združuje v klube. V prípade, že 
chovateľský klub organizuje skúšky resp. súťaž otvorenú aj pre plemená nezastrešené v chovateľskom 
klube  potrebuje na udeľovanie CACT pre tieto plemená  písomný súhlas príslušného chovateľského 
klubu. Súhlas na udelenie tohto CACT sa však započítava danému klubu do celkového limitu 
udeľovaných CACT / 2x/. 

6. Športové kluby môžu organizovať skúšky a súťaže pre všetky plemená združené v SPZ  na ktoré je ich 
činnosť zameraná. Pre jedno plemeno však môžu všetky športové kluby  v priebehu roku spolu 
organizovať iba jednu skúšku jedného typu s udeľovaním CACT bez povolenia Chovateľského klubu. 
V prípade organizovania druhej súťaže / skúšok/ musia si vyžiadať povolenie príslušného 
chovateľského klubu. Športový klub nemôže prepožičať udeľovanie CACT chovateľskému klubu. 

7. Pri všetkých kombináciách však platí pravidlo , že pre jedno plemeno je možné v roku udeliť na 
skúškach / súťažiach rovnakého typu iba tri CACT. 

8. Tieto pravidlá platia aj pre udeľovanie CACT na skúškach so zadávaním CACIT T.j. zadanie titulu 
CACT sa započítava do celkového počtu zadávaných titulov CACT.  

9. Klub môže organizovať v priebehu roku iba jednu súťaž rovnakého typu s udeľovaním CACIT. 
10.  Výnimkou z uvedeného pravidla sú súťaže FT u  stavačov.  V rámci zadávania titulov CACIT /ft/ 

a CACT /ft/ u  stavačov je možno v rámci viacdňovej akcie udeliť viac titulov CACIT /ft/ a CACT /ft/. 
Skúšky resp. súťaž však musí byť schválená v pláne akcii ako jedna viacdňová akcia Platí však 
pravidlo, že v rámci plemien stavačov je možno udeľovať CACT /ft/ najviac na troch akciách / súťažiach/ 
rovnakého typu v danom roku. Športový klub si v prípade takéhoto Ft otvoreného pre všetky plemená 
t.j. anglické aj kontinentálne vyčerpá  limit zadania titulu CACT a CACIT pre všetky plemená stavačov 
na tento typ súťaže.   

11. V prípade organizovania špeciálnej súťaže pre jedno plemeno stavačov musí mať športový klub súhlas 
Klubu chovateľov pre dané plemeno a CACT sa v prípade súhlasu klubu započítava do limitu CACT pre 
daný klub a typ súťaže.  

12. Plán skúšok s udeľovaním CACT a CACIT v bežnom roku predkladá klub na KR SPZ vždy do 30. 11 
predchádzajúceho roku. 

13.  Zmeny tohto plánu sú možné do ich schválenia vrcholnými orgánmi SPZ a u akcii s udeľovaním CACIT 
do ich schválenia FCI.  

14. Po schválení KR SPZ platí klub pri zmene termínu skúšok resp. pri zmene miesta konania skúšok s 
udeľovaním CACT  manipulačný poplatok  - 10.- EUR. Pri zrušení skúšok s udeľovaním CACT 
manipulačný poplatok 10.- EUR. 

15. Pri zmene termínu resp. miesta skúšok s udeľovaním, CACIT je klub povinný zaplatiť manipulačný 
poplatok 50.- EUR. Pri zrušení  skúšok s udeľovaním CACIT manipulačný poplatok 100.- EUR  

16. Výnimku z uvedených pravidiel tvoria vrcholové kynologické akcie SPZ. 

 
 

Schválené Kynologickou radou SPZ dňa 9. marca 2016 v Trnave a Prezídiom SPZ dňa 25.07.2016 v Bratislave, 
s účinnosťou od 1.1.2017. 


