
 



Vážení vystavovatelia, Vážení návštevníci! 

Vítame Vás na klubovej výstave psov v Trnave. 

Želáme vám veľa úspechov a pekných zážitkov na výstave. 

VÝSTAVNÝ VÝBOR :  

Riaditeľ výstavy:  Jana Brániková  

Ekonóm výstavy:  Mária Fülleová  

Výstavná kancelária:             Štefan Holenyi, Mária Fülleová, Lucia Muráňová  

Komisia pre protesty:  Martin Barantal, Jana Janek, Jana Brániková 

Veterinárna služba:  RVPS Trnava 

Rozhodca 

    Jana Janek (SK) 

 
PROGRAM:  

8:00 - 8:30  Príjem psov, veterinárna prehliadka 

9:00          Otvorenie výstavy  

9:15 -13:00  Posudzovanie v kruhoch  

13:30  Udeľovanie titulov a súťaže 

TRIEDY:  

MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 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 s pracovným certifikátom*  

ŠAMPIÓNOV od 15 mesiacov so šampionátom*  

VETERÁNOV od 8 rokov  

ČESTNÁ od 15 mesiacov mimo konkurenciu, s titulom CH, ICH, NV, KV, VŠV)*  

*v prípade nedoloženia príslušného dokladu bude pes automaticky preradený do triedy 

otvorenej 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť 

len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.  

KLASIFIKÁCIA: 

• Výborný 

• Veľmi dobrý 

• Dobrý 

• Dostatočný 

• Veľmi nádejný 

• Nádejný 

  

Uvedená klasifikácia musí zodpovedať týmto definíciám : 

VÝBORNÝ - Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý takmer napĺňa ideál štandardu 

plemena, ktorý je predvedený vo výbornej kondícii, vykazuje harmonický, vyvážený 

temperament a má výborný postoj. Jeho mimoriadne charakteristiky zodpovedajúce plemenu 

umožňujú prehliadanie drobnejších nedokonalostí; musí však mať typické črty svojho pohlavia. 

VEĽMI DOBRÝ - Táto známka môže byť zadaná len psovi, ktorý má typické črty svojho 

plemena, ktorý má vyvážené proporcie a je v správnej kondícii. Môže byť tolerovaných zopár 

drobnejších chýb. Toto ocenenie môže byť zadané len psovi, ktorý vykazuje kvalitu. 

DOBRÝ - Táto známka má byť zadaná len psovi, ktorý má hlavné črty svojho plemena. Dobré 

stránky majú prevažovať nad chybami tak, aby pes mohol byť považovaný za dobrého 

predstaviteľa plemena. 

DOSTATOČNÝ - Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý primerane zodpovedá 

plemenu, ale nemá všeobecne prijímané charakteristiky alebo takému, ktorého fyzická kondícia 

nie je dostačujúca. 

DISKVALIFIKOVANÝ - Táto známka by mala byť udelená psovi, ktorý nezodpovedá typu 

požadovanému štandardom plemena; takému, ktorý vykazuje správanie zjavne nie v súlade s 

jeho štandardom alebo ktorý sa chová agresívne; takému, ktorý vykazuje abnormality 

semenníkov; ktorý má anomálie čeľuste; ktorý vykazuje farbu alebo štruktúru srsti, ktoré nie 

sú v súlade so štandardom plemena alebo jednoznačne vykazuje znaky albinizmu. Táto známka 

by mala byť tiež udelená psom, ktoré tak málo zodpovedajú jednotlivým črtám plemena, až je 

ohrozené ich zdravie. Okrem toho by mala byť táto známka zadaná psom, ktoré vykazujú 

diskvalifikujúce vady tak, ako sú uvedené v štandarde. Dôvod, prečo bol pes ohodnotený ako 

DISKVALIFIKOVANÝ musí byť uvedený v posudku. 



Psy, ktoré nemôžu byť ocenené jednou z hore uvedených známok by mali byť uvoľnené z kruhu 

s hodnotením: 

NEMOŽNO POSÚDIŤ - Toto hodnotenie má byť udelené každému psovi, ktorý sa 

nepohybuje, ktorý kríva, ktorý neustále skáče na svojho vystavovateľa alebo sa pokúša uniknúť 

z kruhu, čo znemožňuje posúdenie jeho kroku a pohybu, alebo sa neustále vyhýba prehliadnutiu 

rozhodcom a znemožňuje kontrolu zubov, anatómie, stavby tela, chvosta alebo semenníkov. 

Toto hodnotenie by tiež malo byť udelené, ak boli spozorované stopy operácií alebo ošetrenia 

nasvedčujúce tomu, že vystavovateľ chcel oklamať rozhodcu. To isté platí, ak má rozhodca 

dostatočný dôvod pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného stavu alebo črty 

(napr. očné viečko, ucho, chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie NEMOŽNO 

POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku. 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. V každej triede sa určuje poradie 

prvých štyroch jedincov s ocenením výborný alebo veľmi dobrý. V triede mladšieho dorastu a 

dorastu sa udeľuje ocenenie nádejný a veľmi nádejný. V čestnej triede sa určuje poradie ako v 

iných triedach. Nepostupuje do súťaže o CAC, KV,  resp. BOB. 

UPOZORNENIE PRE VYSTAVOVATEĽOV! 

Posudkové listy vystavovaných jedincov sú v príslušnom výstavnom kruhu. 

Skontrolujte si v katalógu správnosť zaradenia Vášho psa do triedy podľa plemena a pohlavia. 

Súčasťou vstupného listu ktorí ste obdržali, sú aj katalógové čísla Vašich prihlásených psov, na 

výstave sa už vydávať nebudú. S týmito číslami nastúpite do výstavného kruhu, prípadne aj na 

záverečné súťaže. Neplatí, ak sa preukážete vstupným listom či číslami v mobilnej aplikácii, 

platné sú iba v tlačenej forme.  

Ak nie je správne zaradený, ešte pred začiatkom posudzovania si vo výstavnej kancelárii 

vyžiadajte preradenie psa do správnej triedy. Preraďovanie psov na výstave do inej triedy je 

možné len vtedy, ak ide o chybu spôsobenú organizátorom výstavy.  

  

Výsledky do preukazov o pôvode sa zapisujú v príslušnom výstavnom kruhu. 

Na výstave sa posudzuje podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou 

kynologickou organizáciou (FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do 

kruhu neskoro.  

Rozhodca je povinný odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na výzvu vedúceho 

kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa.  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: 

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Výstavné ocenenie sa zapisuje 

v kruhoch, zápis nie je povinný. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po 

výstavisku je zakázané. 



Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Protest proti rozhodnutiu 

rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- 

eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech 

vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, 
ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.  

Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané! 

V areáli výstaviska je zakázaný predaj psov! 

Usporiadatelia spracúvajú osobné údaje zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov. Vystavovateľ prihlásením 

psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle §13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľom (uvedeným v záhlaví propozícií), na spracúvanie 

svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú 

uvedené v „prihláške na klubovú výstavu “ a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: 

(meno, priezvisko, adresa)  a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov výstavy na webovej 

stránke, sociálnych sieťach, klubovom spravodaji,  

VETERINÁRNE PODMIENKY: 

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, 

parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov 

musia mať Pet Passport. 

  

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ : 

CAJC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy mladých, môžu získať psy a suky s 

ocenením výborný 1 v triede mladých. 

CAC SR – čakateľstvo na národného šampióna krásy, môžu získať psy a suky s ocenením 

výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov. 

Res. CAC SR  - môžu získať psy a suky s ocenením výborný 2 v triede strednej, otvorenej, 

pracovnej alebo šampiónov. 

Klubový víťaz - udeľuje sa psovi a suke každého plemena. Do tejto súťaže nastupujú jedince s 

ocenením V1, CAC v triedach  strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov. Udelenie titulu 

Klubový víťaz jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice príslušného chovateľského klubu. 

Klubový víťaz mladých - udeľuje sa psovi a suke každého plemena s ocenením V1, CAJC. 

Udelenie titulu Klubový víťaz mladých jednotlivým plemenám upravujú vnútorné smernice 

príslušného chovateľského klubu. 



Klubový víťaz veteránov - udeľuje sa psovi a suke každého plemena s ocenením V1, CAC v 

triede veteránov. Udelenie titulu Klubový víťaz veteránov jednotlivým plemenám upravujú vnútorné 

smernice príslušného chovateľského klubu. 

Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi 

plemena, do súťaže nastupujú pes a suka z triedy mladých s ocenením V1, CAJC. 

Víťaz plemena (BOB) – udeľuje sa najlepšiemu jedincovi plemena, do tejto súťaže nastupujú 

jedince s titulom CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením výborný 1. 

Najkrajší jedinec opačného pohlavia (BOS) -  do súťaže nastupujú jedince opačného pohlavia 

ako víťaz plemena (BOB) s ocenením CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy a veterán s ocenením 

výborný 1. 

Najkrajší pracovný pes  – do súťaže nastupujú jedince ocenené V1, CAC  v triede pracovnej. 

Víťaz výstavy mladých (BIS Junior) – udeľuje sa najkrajšiemu mladému jedincovi výstavy, do 

súťaže nastupujú jedince s ocenením Najkrajší mladý jedinec plemena (BOB Junior). 

Víťaz výstavy (BIS) - udeľuje sa najkrajšiemu jedincovi výstavy, do súťaže nastupujú jedince s 

ocenením Víťaz plemena (BOB). 

SÚŤAŽE: 

Súťaž Dieťa a pes 

Do tejto súťaže je môže prihlásiť dieťa a psa posúdeného na výstave. Prihlásiť je možné dieťa 

do 12 rokov a nad 12 rokov. Prihlásiť sa možno aj v deň výstavy do 11:00.   



SÚŤAŽE: 

DIEŤA A PES  

  

 1. SZOKE REBEKA NIKKO, SK - SPINONE ITALIANO 

ZOZNAM VYSTAVOVANÝCH PLEMIEN:  

Plemeno  Kruh  Počet  Katalógové číslo 
Breed  Ring  Count  Catalog Nr. 

BRACCO ITALIANO 

TALIANSKY KRÁTKOSRSTÝ STAVAČ 

1 1 1 - 1 

BRAQUE D´AUVERGNE 

AUVERNEJSKÝ STAVAČ 

1 2 2 - 3 

BRAQUE SAINT-GERMAIN SAINT-

GERMAIN STAVAČ 

1 2 4 - 5 

DEUTSCHER DRAHTHAAR. VORSTEHHUND 

NEMECKÝ DRÔTOSRSTÝ STAVAČ 

1 13 6 - 18 

DEUTSCHER LANGHAAR. VORSTEHHUND 

NEMECKÝ DLHOSRSTÝ STAVAČ 

1 2 19 - 20 

GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND 

VEĽKÝ MÜNSTERLANDSKÝ STAVAČ 

1 3 21 - 23 

KLEINER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND 

MALÝ MÜNSTERLANDSKÝ STAVAČ 

1 6 24 - 29 

PUDELPOINTER 

PUDELPOINTER 

1 4 30 - 33 

SPINONE ITALIANO 

SPINONE ITALIANO 

1 3 34 - 36 

POČET PLEMIEN/NUMBER OF BREEDS: 9  POČET PSOV/NUMBER OF DOGS: 

36 

ROZDELENIE KRUHOV:  

Kruh/Ring  1  Rozhodca/Judge: JANA JANEK, SK 

BRACCO ITALIANO 1 1 – 1 

BRAQUE D´AUVERGNE 2 2 – 3 



BRAQUE SAINT-GERMAIN 2 4 – 5 

DEUTSCHER DRAHTHAAR. VORSTEHHUND 13 6 – 18 

DEUTSCHER LANGHAAR. VORSTEHHUND 2 19 – 20 

GROSSER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND3 21 – 23 

KLEINER MÜNSTERLÄNDER VORSTEHHUND6 24 – 29 

PUDELPOINTER 4 30 – 33 

SPINONE ITALIANO 3 

Spolu / Total 36 

34 – 36 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


