
 

 

Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, Bratislava 

Slovenský klub chovateľov jazvečíkov 

 

 

Štatút spracovaný pre vyhlasovanie súťaže   

TOP výstavný jazvečík 

 

I. Predmet súťaže: 

TOP výstavný jazvečík je bodovacia súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje výbor SKCHJ 

pre všetky plemená, ktoré klub zastrešuje.  

 

II. Cieľ súťaže: 

Hlavným cieľom súťaže je motivácia chovateľov, členov SKCHJ,  o zveľaďovanie 

exteriérových vlastností psov plemena jazvečík a následne predvedenie tohto 

pracovného plemena na výstavách psov. Cieľom je tiež zatraktívniť klubové akcie, 

prilákať chovateľov jazvečíkov na akcie organizované SKCHJ, spopularizovať 

plemeno, rozšírovať rady chovateľov plemena a následne zvyšovať jeho spoločenskú 

hodnotu. 

 

III. Termíny: 

Súťaž sa vyhlasuje na obdobie jedného kalendárneho roka so začiatkom od 

1.januára a ukončením 31.decembra daného roka. Pre zaradenie do súťaže je 

potrebné podať písomnú prihlášku v elekronickej forme. 

Termín uzávierky doručenia kompletných prihlášok (vrátane rozhodcovských tabuliek 

a preukazov pôvodu) je 15. január. Prihlášky (a tiež prílohy) doručené po tomto 

termíne nebudú akceptované.     

 

 

 

 



 

 

 

IV. Prihlásenie sa do súťaže: 

Do súťaže možno prihlásiť všetky jazvečíky, ktoré sú zapísané v SPKP ak ich majiteľ 

(alebo aspoň jeden zo spolumajiteľov ak sú majitelia viacerí) má v danom roku platné 

členstvo v SKCHJ. Prihlásený jedinec nemusí byť predvádzaný iba osobou, ktorá je 

uvedená v preukaze pôvodu ako majiteľ. 

Prihlásiť jedinca do súťaže je možné len zaslaním prihlášky do termínu uzávierky 

súťaže. Prihláška musí byť doplnená o obojstrannú fotokópiu preukazu o pôvode 

psa, fotokópie výstavných posudkových listov a fotokópie kartičiek získaných ocenení 

(titulov). Uznávajú sa iba výsledky zapísané v preukaze o pôvode psa, alebo vo 

výstavných posudkoch. V prípade dosiahnutého výsledku, ktorý sa nezapisuje do 

Preukazu pôvodu, alebo výstavného posudku (BOG, BIS, atď.), je možné priložiť iný 

relevantný doklad (oficiálna výsledková listina z výstavy, čestné prehlásenie, atď.). 

Prihlášky a výstavné posudky sa budú akceptovať naskenované z originálu, alebo 

ako fotografie vo formáte .jpg a doručené formou príloh k prihláške. Prihlášky je 

potrebné zaslať výlučne elektronicky na adresu ........................................ Doručenie 

prihlášky si majiteľ prihláseného jedinca overí spätným elektronickým potvrdením 

o doručení elektronickej pošty. Za správnosť zaslaných dokladov zodpovedá 

prihlasovateľ. 

 

V. Hodnotenie súťaže: 

Hodnotiť sa  bude vždy dosiahnutý výsledok psa za  jeden kalendárny rok. Do 

hodnotenia sa budú zarátavať výsledky všetkých výstav v danom roku. 

Vyhodnotených bude desať najúspešnejších jedincov zo všetkých plemien skupiny 

spoločne.  Prihlásený jedinec, ktorý získa najvyšší počet bodov spomedzi všetkých 

plemien, bude vyhodnotený ako celkový víťaz a získa ocenenie „TOP výstavný 

jazvečík“ pre daný rok.  

Vyhlásený bude tiež najlepší jedinec z každého plemena. Psi a suky budú hodnotené 

spoločne. 

V prípade dosiahnutia zhodného počtu bodov viacerými jedincami, bude kľúčom k 

stanoveniu konečného poradia kľúč: 

1. vyšší počet dosiahnutých bodov získaných na výstavách organizovaných 

SKCHJ v danom roku, 

2. najvyšší získaný titul. 

Poradie prihlásených jedincov bude po vyhodnotení zverejnené v klubovom 

spravodajcovi a na webovej klubovej stránke. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude na najbližšej ČS SKCHJ. Súťaž bude 

hodnotiť člen SKCHJ, poverený výborom.   

 



 

 

VII. Záver: 

V prípade zistenia skutočnosti, že niektorý zaslaný výstavný posudok  bol oproti 

originálu akýmkoľvek spôsobom upravený (pozmenené údaje, ktoré určujú poradie), 

bude jedinec z hodnotenia pre daný rok vylúčený. V prípade takéhoto zistenia až po 

oficiálnom vyhodnotení bude získané ocenenie "TOP výstavný jazvečík" spätne 

odobraté a takéto zistenie bude zverejnené. Majiteľ psa, ktorý požiadal o zaradenie 

do súťaže s takto pozmenenými podkladmi, bude disciplinárne riešený orgánmi 

SKCHJ. 

 

 

 

Vypracované  dňa  27.3.2017 

 

 

 

  

 

 


