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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince 
zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prihlásené psy musia byť zapísané v príslušnej národnej 
plemennej knihe FCI podľa trvalého pobytu majiteľa.

K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné do-
klady (doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov a doklad o titule pre triedu čestnú), budú 
zaradené do triedy otvorenej. 

V prípade prihlásenia do nesprávnej triedy bude jedinec automaticky zaradený do triedy príslušnej 
veku jedinca, jedinec starší ako 15 mesiacov bude automaticky zaradený do triedy otvorenej.

Organizátor prijíma prihlášky vyplnené iba cez online formulár. 

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na 
úhradu vzniknutých nákladov.

Usporiadateľ má právo neprijať psa na výstavu bez uvedenia dôvodu. 

Na výstave možno predviesť len psy uvedené v katalógu. V deň výstavy nie je možné pridávať psov 
a ani robiť presuny psov medzi triedami. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania agresívne psy. 

Zakázané sú úpravy srsti, kože a nosa psov, ktoré vedú k zmene ich prirodzenej štruktúry, farby a for-
my (použitím sprayov, púdrov a ďalších kozmetických prípravkov).

Hlasné povzbudzovanie alebo pútanie pozornosti psa spoza kruhu (double handling) je zakázané. Vy-
väzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, keď sú psy upravované, je prísne 
zakázané.

Predaj šteniat na výstavisku je prísne zakázaný.

Je neprípustné nechať psa bez dozoru, dlhodobo bez pozornosti a prítomnosti vystavovateľa.

Z výstavy budú vylúčené honcujúce sa, dojčiace sučky a sučky vo vysokom stupni gravidity.

Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. 

Organizátor výstavy je oprávnený zverejniť fotografie a posudky psov.

Odoslaním prihlášky vystavovateľ akceptuje všetky ustanovenia výstavného poriadku SKJ a FCI. 

Za správnosť a pravdivosť údajov na prihláške zodpovedá vystavovateľ. Prihláška, v ktorej budú uvede-
né nepravdivé údaje, nebude prijatá.

Usporiadateľ a výstavný výbor nepreberajú záruky za prípadné ochorenie, uhynutie alebo stratu psov 
a neručia za škody spôsobené psami v priebehu výstavy ani za majetok vystavovateľov. Majiteľ resp. 
vystavovateľ v plnej miere zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Majiteľ alebo vystavovateľ si je vedomý, že musí počas výstavy zabezpečiť venčenie psov vo vonkajších 
priestoroch a upratať po svojom psovi. Psy musia mať počas výstavy zabezpečenú dostupnosť vody.

Organizátor výstavy je oprávnený kedykoľvek počas výstavy skontrolovať číslo čipu vystavovaného psa.

Veterinárne podmienky
Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržiavať veterinárne predpisy, ktoré stanovuje príslušný veteri-
nárny orgán. Pes môže byť vpustený na výstavisko len s veterinárnym preukazom, v ktorom je záznam 
o platných očkovaniach. 

Každý pes prítomný na výstavisku musí mať veterinárny preukaz s uvedenými platnými a účinnými oč-
kovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT 
s platným očkovaním proti besnote.



PROGRAM VÝSTAVY

Špeciálna výstava, 4. september 2021 
so zadávaním titulov “CAC SR” a “VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY”

Posudzovateľ: Kateřina Šmejkalová (Česká republika) 
Vystavované plemená: Cavalier King Charles Spaniel

Registrácia psov – od 8:00 hod.

Posudzovanie tried – od 9:30 hod. (dopoludnia - posudzovanie sučiek, popoludní - posudzovanie psov)

Chovateľské súťaže - popoludní, pred posudzovaním psov

Finálové súťaže - po skončení posudzovania tried v kruhu č. 2

Miesto konania výstavy
Kynologická hala Rose Speedlight Dog Camp, https://www.rsdc.sk/ 
Drevárska 1429/23, 902 01 Pezinok 
48°16‘40“N, 17°16‘11“E   (N 48.277998, E 17.270119) 
Mapa: https://www.google.sk/maps/place/Rose+Speedlight+Dog+Camp  

Termín uzávierky
21. august 2021

Kontakt na usporiadateľa výstavy
Viera Stloukalová; cavalier@edvis.sk; +421-905-212193

VÝSTAVNÉ TRIEDY
• trieda mladšieho dorastu – od kompletného zaočkovania do 6 mesiacov

• trieda dorastu – 6-9 mesiacov

• trieda mladých – 9-18 mesiacov

• trieda stredná – 15-24 mesiacov

• trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetky psy bez ohľadu na predtým získané oce-
nenia 

• trieda šampiónov – od 15 mesiacov  – je prístupná pre všetky psy, ktoré už získali titul Medziná-
rodný šampión krásy FCI, Národný šampionát niektorej z členských krajín FCI alebo Klubový šam-
pión (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)

• trieda veteránov – od 8 rokov

• trieda čestná – pre psy od 15 mesiacov s titulom Ich, Ch, NV, KV (k prihláške treba priložiť kópiu 
dokladu), v tejto triede je možné predstaviť psy alebo sučky bez nároku na klasifikáciu a umiestne-
nie, predvádzajú sa všetky farby spolu



TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

• Najlepší z mladšieho dorastu – súťaží najkrajší pes mladšieho dorastu a najkrajšia sučka mladšie-

ho dorastu s hodnotením VN1 v triede mladšieho dorastu

• Najlepší z dorastu – súťaží najkrajší pes dorastu a najkrajšia sučka dorastu s hodnotením VN1 v 

triede dorastu

• CAJC (čakateľstvo na slovenského šampióna krásy mladých) – najkrajší pes a sučka v triede mla-

dých, môžu získať pes a sučka vo všetkých farbách ocenení známkou výborný 1 v triede mladých

• Najkrajší mladý pes a sučka – najkrajší pes a sučka predvedení v triede mladých, ktorí získali titul 

CAJC

• Najlepší z mladých – súťažia najkrajší mladý pes a najkrajšia mladá sučka 

• CAC (čakateľstvo na slovenského šampióna krásy) – môže získať pes a sučka v každej farbe ocenení 

známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej a šampiónov

• Reserve CAC – môže získať pes a sučka ocenení známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej a 

šampiónov (pre obe pohlavia a v každej farbe, ak bol v danej triede udelený CAC)

• Víťaz čestných tried

• Víťaz farby – súťažia psi a sučky v každej farbe, ktorí získali v triede strednej, otvorenej a šampió-

nov výborný 1 CAC

• Víťaz špeciálnej výstavy – najkrajší pes a sučka, zadáva sa pre obe pohlavia, súťažia víťazi farby

• Víťaz plemena (BOB) – najlepší jedinec vystavovaného plemena, o titul súťažia víťazi špeciálnej 

výstavy, najlepší z mladých a najlepší veterán

• BOS (Najlepší z opačného pohlavia) – najlepší jedinec z opačného pohlavia ako BOB

• Najlepší veterán – súťažia najkrajší veterán pes a sučka (z veteránov ohodnotených známkou V1)

Žiadny z udeľovaných titulov nie je nárokovateľný.

Súťaže (nastúpiť môžu len psy, ktoré sú prihlásené a predvedené na výstave)

• Najlepšia chovateľská skupina – Do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť najmenej tri jedince toho 

istého plemena z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení 

(dvoch rôznych otcoch alebo matkách, ktoré boli na výstave posúdené). Predvedené jedince ne-

musia byť vo vlastníctve chovateľa.

• Najlepší plemenník – Do súťaže musí nastúpiť plemenník s najmenej tromi potomkami.

• Najkrajší pár psov – Do súťaže nastupujú pes a sučka rovnakého plemena posúdení na výstave, 

ktorí sú v majetku jednej osoby.



VÝSTAVNÉ POPLATKY

Bankové spojenie:

IBAN: SK96 0900 0000 0000 1146 7458

Názov účtu: Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel Klub

Banka: Slovenská sporiteľňa

SWIFT code: GIBASKBX

Variabilný symbol – uveďte dátum narodenia najstaršieho prihlasovaného psa  

vo formáte DDMMYYYY a do správy pre prijímateľa uveďte: SV21 + priezvisko majiteľa psa

Termín uzávierky je zároveň aj posledným termínom na úhradu výstavného poplatku. Poplatky, ktoré 

nebudú uhradené najneskôr v deň uzávierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, sa budú považo-

vať za neuhradené. 

Platba kartou nie je možná. Platba na mieste je možná iba pre zahraničných vystavovateľov. Vysta-

vovatelia zo SR musia mať výstavné poplatky uhradené do termínu uzávierky. Bankové poplatky hradí 

vystavovateľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Vystavovateľovi, ktorý nemá uhradené výstavné poplatky v plnej výške, bude umožnená prezencia a 

predvedenie prihlásených psov až po uhradení dlžnej sumy a poplatku 5 €.

Zvýhodnené výstavné poplatky platia aj pre členov niektorého z českých klubov zastrešujúcich vy-

stavované plemená (aj v prípade, že nie sú členmi slovenského klubu). Pre uznanie klubového výstav-

ného poplatku je potrebné poslať kópiu dokladu o členstve v aktuálnom roku, z ktorého bude zrejmé 

meno člena, názov klubu a platnosť členstva mailom na adresu cavalier@edvis.sk.

Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek príčin výstavy nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného po-

platku.

Výstavné poplatky platné pre členov klubu (s uhradených členským pre aktuálny rok, informácie 

o úhrade členského príspevku a zápisného poplatku nájdete na webovej stránke klubu  

www.cavalier.sk):

člen klubu nečlen klubu

Prvý pes (tr. mladých, stredná, otvorená alebo šampiónov) 25 € 35 €

Ďalšie psy (tr. mladých, stredná, stredná alebo šampiónov) 20 € 30 €

Pes v triede dorastu 15 € 25 €

Pes v triede mladšieho dorastu a čestnej triede 10 € 20 €

Pes v triede veteránov, chovateľské súťaže bezplatne 10 €



STORNOVANIE PRIHLÁŠOK
Stornovať prihlášku je možné len do termínu uzávierky.

V prípade zrušenia prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, bude z poukáza-
nej sumy výstavného poplatku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Prihlasovanie on-line (https://goo.gl/forms/Yt0SzbewQ8XzyENt1) 
Pre každého psa vyplňte samostatnú prihlášku.
Pre zaradenie do príslušnej triedy je rozhodujúci vek v deň výstavy.

K prihláške (bez ohľadu na zaradenie do triedy) je nutné priložiť fotokópiu preukazu o pôvode (pri pri-
hlasovaní v online systéme treba nahrať digitálnu kópiu preukazu o pôvode).

Pre zaradenie do triedy šampiónov alebo čestnej triedy je potrebné k prihláške priložiť fotokópiu 
potvrdenia o získanom šampionáte. Bez toho bude pes zaradený do triedy otvorenej. V kompetencii 
usporiadateľa výstavy je skontrolovať oprávnenosť prihlásenia do týchto tried. Dodatočné zaslanie 
potvrdenia alebo jeho predloženie na výstave usporiadateľ nie je povinný uznať.


