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SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV 

 
všetkých srdečne pozýva na 

 

Klubovú výstavu jazvečíkov 
 

so zadávaním CAC, CAJC, CC, CCJ, KV, KVM, KVV, BOB, BOS 

 

 
 

Dátum konania:   20.05.2023 (sobota) 

Miesto konania:   Areál Hunty Fish Lednické Rovne 

     Jilemnického 56/30 

     020 61 Lednické Rovne 

 

Rozhodcovia: 

Markéta Chodilová, CZ jazvečíky hrubosrsté štandardné 

Petr Buba, CZ   jazvečíky hladkosrsté štandardné 

     jazvečíky dlhosrsté štandardné 

Ján Dobšinský, SK  všetky jazvečíky trpasličieho a králičieho rázu 
 

V prípade vyššieho počtu prihlásených jedincov zmena rozhodcu vyhradená! 

 

Program: 

od 8.20 hod.   Príjem psov 

o 9.20 hod.   Zahájenie výstavy 

o 9.30 hod.   Začiatok posudzovania 

Po ukončení posudzovania Záverečné súťaže 
 

Zmena programu vyhradená! 

 
  

 

Kontakt / informácie: 

Jakub Halás 

Mobil: 

+421 919 272 074 

E-mail: 

vystavyskchj@gmail.com 

 

 

 

 

Prihlasovanie iba online:  www.onlinedogshows.sk 
 

Uzávierka prihlášok: 05.05.2023 
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Výstavné 

poplatky 

Za prvého psa          30 EUR 

Za druhého a každého ďalšieho psa       28 EUR 

Za psa v triede mladšieho dorastu, dorastu, veteránov a čestnej   15 EUR 

Súťaže (dieťa a pes, najkrajší pár, najkrajšia chovateľská skupina)     5 EUR 

Názov účtu: Slovenský klub chovateľov jazvečíkov 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nitra 

Číslo účtu: 0031242176/0900 

IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176 

BIC (SWIFT): GIBASKBX 

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky. Pri úhrade výstavných poplatkov 

treba uviesť variabilný symbol z potvrdenia o registrácii prihlášok, ktoré majiteľ dostane mailom z online 

systému hneď po prihlásení psa na výstavu. Výstavné poplatky je potrebné uhradiť do 24 hodín 

od prihlásenia, ak nebude platba na účte organizátora do 72 hodín, prihláška môže byť vymazaná. 

Zľava za druhého a každého ďalšieho psa sa môže uplatniť len vtedy, ak sú údaje majiteľa (meno, adresa) 

v plnom znení zhodné s údajmi majiteľa (meno, adresa) uvedenými na prihláške prvého psa. Za prvého 

psa nie je považovaný pes z triedy mladšieho dorastu, dorastu, veteránov a čestnej. 

Majiteľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov 

nezúčastní.  

  

  

Výstavné 

triedy 

Mladší dorast – od kompletnej vakcinácie do veku 6 mesiacov 

Dorast – od 6 do 9 mesiacov 

Mladých – od 9 do 18 mesiacov 

Stredná – od 15 do 24 mesiacov 

Otvorená – od 15 mesiacov 

Pracovná – od 15 mesiacov (po priložení pracovného certifikátu) 

Šampiónov – od 15 mesiacov s titulom Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E.), alebo šampióna niektorej 

z členských krajín FCI, získaného na základe minimálne 2 čakateľstiev z jednej krajiny (po priložení dokladu 

o získaní titulu) 

Veteránov – od 8 rokov 

Čestná – od 15 mesiacov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom NV, KV 

a VŠV, získaným v konkurencii dospelých (po priložení dokladu o získaní titulu) 

Pre zaradenie do triedy je rozhodujúci vek psa v deň konania výstavy, ostatné podmienky musia byť 

splnené v deň podania prihlášky. Pes smie byť na výstave prihlásený iba do jednej triedy. 

  

  

Čakateľstvá 

a tituly 

CAJC – čakateľstvo Slovenského šampionátu mladých môžu získať psy a suky ocenené v triede mladých 

známkou „Výborný 1“. 

CAC – čakateľstvo Slovenského šampionátu môžu získať psy a suky ocenené v triedach strednej, otvorenej, 

pracovnej a šampiónov známkou „Výborný 1“. 

Reserve CAC – môžu získať psy a suky ocenené v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov 

známkou „Výborný 2“, ak v triede bolo udelené čakateľstvo CAC. 

CCJ – čakateľstvo na Klubového šampióna krásy mladých môžu získať psy a suky ocenené v triede 

mladých známkou „Výborný 1“. 

CC – čakateľstvo na Klubového šampióna krásy môžu získať psy a suky ocenené v triedach strednej, 

otvorenej, pracovnej a šampiónov známkou „Výborný 1“. 

Klubový víťaz mladých (KVM) – udeľuje sa najlepšiemu mladému psovi a suke každého plemena. Môžu ho 

získať psy a suky s ocenením CAJC v triede mladých. Majiteľ jedinca nemusí byť členom klubu. 

Klubový víťaz (KV) – udeľuje sa najlepšiemu psovi a suke každého plemena. Do súťaže nastupujú zvlášť psy 

a suky, ktoré získali ocenenie CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Majiteľ jedinca 

nemusí byť členom klubu. 

Klubový víťaz veteránov (KVV) – udeľuje sa najlepšiemu psovi a suke každého plemena. Môžu ho získať psy 

a suky ocenené v triede veteránov známkou „Výborný 1“. Majiteľ jedinca nemusí byť členom klubu. 

Víťaz plemena (Best of Breed – BOB) – udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke z každého plemena. 

Do súťaže nastupujú psy a suky, ktoré získali titul KVM, KV a KVV. 

Najkrajší z opačného pohlavia (Best of Opposite Sex – BOS) – do súťaže nastupujú jedince opačného 

pohlavia ako je Víťaz plemena (BOB), ktoré získali titul KVM, KV a KVV. 

  

  

 

 

 



  

  

Súťaže 

Dieťa a pes – do súťaže nastupuje dieťa so psom posúdeným na tejto výstave. 

Najkrajší pár – do súťaže nastupujú pes a suka rovnakého plemena v majetku jedného majiteľa, nie 

spolumajiteľa, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Majiteľ musí byť uvedený v preukaze o pôvode. 

Najkrajšia chovateľská skupina – do súťaže môže chovateľ prihlásiť chovateľskú skupinu minimálne 3 

a maximálne 5 jedincov rovnakého plemena, ktoré boli na tejto výstave posúdené. Nemusia byť v majetku 

chovateľa, musia však pochádzať z jeho chovateľskej stanice a z rozličných vrhov, najmenej od dvoch 

rôznych matiek a otcov. Pes alebo suka môžu byť prihlásené len do jednej chovateľskej skupiny. 

Vystavovateľ je povinný na požiadanie chovateľa požičať svojho jedinca do uvedenej súťaže. 

Najkrajší mladší dorast – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede mladšieho dorastu 

známku „Veľmi nádejný 1“. 

Najkrajší dorast – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede dorastu známku „Veľmi 

nádejný 1“. 

Najkrajší veterán – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede veteránov ocenenie KVV“. 

Najkrajší jedinec triedy čestnej – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede čestnej známku 

„Výborný 1“. 

Najkrajší jedinec triedy pracovnej – do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré získali v triede pracovnej 

ocenenie CAC. 

Najkrajší mladý jedinec výstavy – do súťaže nastupujú jedince s ocenením KVM. 

Najkrajší jedinec výstavy – do súťaže nastupujú jedince s ocenením Víťaz plemena (BOB). 

  

  

Veterinárne 

podmienky 

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, 

psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky 

trvania účinnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. 

  

  

Všeobecné 

podmienky 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. 

Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  

Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú 

na úhradu vzniknutých nákladov. 

Výstavný výbor má právo bez uvedenia dôvodov odmietnuť prijatie prihlášky. 

Usporiadateľ výstavy nepreberá zodpovednosť za prípadné ochorenie, stratu či uhynutie psa. Rovnako 

neručí ani za škody či ujmy spôsobené psom/psovi v čase konania výstavy. Za vzniknuté škody spôsobené 

psom zodpovedá majiteľ (vystavovateľ) psa. 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. 

Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Hlasité povzbudzovanie (double 

handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích stoloch (tzv. šibeniciach) 

mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Je zakázané používať akékoľvek prípravky, ktoré 

menia štruktúru, farbu alebo vzhľad srsti, kože alebo nosa. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok 

vylúčenie psa z výstavy. 

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné! Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy 

nie je možné! 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný! 

Majiteľ (vystavovateľ) prihlásením psa na výstavu a) sa zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku 

SKJ, FCI a propozície výstavy, b) ako dotknutá osoba podľa § 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov, dáva svoj súhlas na spracovanie jeho osobných údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich 

zverejnením a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovom sídle a v spravodajcovi 

usporiadateľa. 

  

  

Protesty 

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu (oceneniu, zadaniu poradia a titulov) je neprípustný. Vystavovateľ 

môže podať protest len z formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania 

v kruhoch). Zároveň s podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 100 Eur. O proteste rozhodne komisia. 

Pri zamietnutí protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa. 

  

  

 

Tešíme sa na stretnutie s vami a vašimi jazvečíkmi! Do skorého videnia v Lednických Rovniach! 

 


