


 
SOBOTA    14.5.2022 

 
• Jubilejná špeciálna výstava 
 
  

 

 

 

  
• Jubilejná večera 
 
 

NEDEĽA   15.5.2022 

 
• Klubová výstava 
 
  

 

 

 

 

Torbjörn Skaar (SWE) Lhasa apso, Tibetský teriér 

Paul Stanton (SWE) Shih-tzu, Tibetský španiel 

+ BIS súťaže 

Paul Stanton (SWE) Lhasa apso, Tibetský teriér 

Torbjörn Skaar (SWE) 

 

Shih-tzu, Tibetský španiel 

+ BIS súťaže 



Miesto konania výstav 
Hotel Rozálka 

Rozálka 9, 902 01  Pezinok, Slovensko 
www.rozalka.sk 

 
Uzávierky 

1. uzávierka 31.3.2022           2. uzávierka 8.5.2022 

. 

Program Jubilejnej špeciálnej výstavy a Klubovej výstavy 

Príjem psov 8:00 - 10:00 

Otvorenie výstavy 10:00 

Posudzovanie v jednotlivých triedach 10:00 - 12:00 

Záverečné súťaže 12:00 - 13:00 

Výstavné poplatky 
ČLEN KTP NEČLEN KTP 

1. uzávierka 2. uzávierka 1. uzávierka 2. uzávierka 

Za prvého psa 25 € 30 € 40 € 45 € 

Za ďalšieho psa 22 € 27 € 37 € 42 € 

Trieda mladší dorast, dorast, 

čestná, veteránov, mimo 

konkurencie 

15 € 20 € 30 € 35 € 

Súťaže pár psov, chovateľská 

skupina 
10 € 15 € 20 € 25 € 

Súťaže dieťa a pes, juniorhandling 5 € 10 € 5 € 10 € 

On-line prihláška na www.clubdogshow.sk 
 

Pre každú výstavu je potrebné vyplniť samostatnú prihlášku! 
Výstavné poplatky za viacerých psov môžete platiť spolu. V správe pre 

príjemcu uveďte svoje meno a mená všetkých prihlásených psov.  
Kontaktné informácie: ktp.vystava@gmail.com  

 
Pred prihlásením si nezabudnite zakliknúť prípadné členstvo v klube! 

http://www.rozalka.sk/
http://www.clubdogshow.sk/


Tituly  

CAJC Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých - môže ho získať pes a suka v 
triede mladých ocenené známkou V1. 

CAC Čakateľstvo šampióna SR - môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej a 
šampiónov ocenené známkou V1. 

r. CAC Čakateľstvo šampióna SR - môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej a 
šampiónov ocenené známkou V2, ak v danej triede bol udelený CAC. 

Jubilejný víťaz 
špeciálnej výstavy 
mladých 

Víťaz špeciálnej výstavy mladých môže získať pes a suka osobitne v triede mladých 
ocenené známkou V1 na ŠV. 

Jubilejný víťaz 
špeciálnej výstavy 

Titul môže získať 1 pes a 1 suka osobitne. Do súťaže nastupujú jedince, ocenené v 
triede strednej, otvorenej a šampiónov známkou V1 na ŠV. 

BOB Junior Víťaz plemena mladých – nastupujú pes a suka, ktorým bol v triede mladých 
udelený titul Jubilejný víťaz špeciálnej výstavy mladých. Titul získava 1 z nich. 

BOS Najlepší z opačného pohlavia - získava ho najlepší jedinec z opačného pohlavia ako 
je víťaz BOB. 

BOB Víťaz plemena - nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul BOB Junior, 
Jubilejný víťaz špeciálnej výstavy a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich. 

Triedy 

Šteniat Vek v deň výstavy 3 - 6 mesiacov 

Dorastu Vek v deň výstavy 6 - 9 mesiacov 

Mladých Vek v deň výstavy 9 – 18 mesiacov 

Stredná Vek v deň výstavy 15 – 24 mesiacov 

Otvorená Vek v deň výstavy od 15 mesiacov, bez ohľadu na skúšky a výstavné ocenenie 

Šampiónov od 15 mesiacov (pri prihlásení je potrebné priložiť kópiu certifikátu – CH, GCH, ICH) 

Veteránov Vek v deň výstavy od 8 rokov 

Čestná Psy s titulom CIB, GCH, CH, pre psov ocenených KV a ŠV v triedach dospelých 

Pre uchovnenie Od 12 mesiacov. Trieda prístupná aj pre ostrihaných jedincov. Zadáva sa známka a 
poradie triedy. Bez titulov. 

Jubilejná špeciálna výstava 
14.5.2022 



Tituly  

CAJC Čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých - môže ho získať pes a suka v 
triede mladých ocenené známkou V1. 

CAC Čakateľstvo šampióna SR - môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej a 
šampiónov ocenené známkou V1. 

r. CAC Čakateľstvo šampióna SR - môže získať pes a suka v triede strednej, otvorenej a 
šampiónov ocenené známkou V2, ak v danej triede bol udelený CAC. 

Klubový víťaz 
mladých 

Víťaz špeciálnej výstavy mladých môže získať pes a suka osobitne v triede mladých 
ocenené známkou V1 na KV. 

Klubový víťaz Titul môže získať 1 pes a 1 suka osobitne. Do súťaže nastupujú jedince, ocenené v 
triede strednej, otvorenej a šampiónov známkou V1 na KV. 

BOB Junior Víťaz plemena mladých – nastupujú pes a suka, ktorým bol v triede mladých 
udelený titul Klubový víťaz  mladých. Titul získava 1 z nich. 

BOS Najlepší z opačného pohlavia - získava ho najlepší jedinec z opačného pohlavia ako 
je víťaz BOB. 

BOB Víťaz plemena - nastupujú psy a suky, ktorým bol udelený titul BOB Junior, Klubový 
víťaz a V1 z triedy veteránov. Titul získa najlepší z nich. 

Triedy 

Šteniat Vek v deň výstavy 3 - 6 mesiacov 

Dorastu Vek v deň výstavy 6 - 9 mesiacov 

Mladých Vek v deň výstavy 9 – 18 mesiacov 

Stredná Vek v deň výstavy 15 – 24 mesiacov 

Otvorená Vek v deň výstavy od 15 mesiacov, bez ohľadu na skúšky a výstavné ocenenie 

Šampiónov od 15 mesiacov (pri prihlásení je potrebné priložiť kópiu certifikátu – CH, GCH, ICH) 

Veteránov Vek v deň výstavy od 8 rokov 

Čestná Psy s titulom CIB, GCH, CH, pre psov ocenených KV a ŠV v triedach dospelých 

Pre uchovnenie Od 12 mesiacov. Trieda prístupná aj pre ostrihaných jedincov. Zadáva sa známka a 
poradie triedy. Bez titulov. 

Klubová výstava 
15.5.2022 



Súťaže  Jubilejnej špeciálnej a Klubovej výstavy 

Dieťa a pes Súťaž pre deti od 3 do 9 rokov so psom prihláseným na výstavu. 

Junior Handling Vystavovateľ od 9 do 17 rokov so psom prihláseným na výstavu. 

BIS pár Súťaž pre psa a suku rovnakého plemena vo vlastníctve jedného majiteľa. 

BIS Chovateľská skupina Súťaž pre minimálne troch jedincov rovnakého plemena, farby a veľkosti, ktoré pochádzajú z 
jednej chovateľskej stanice od dvoch rôznych matiek alebo otcov.  

BIS Mladší dorast Do súťaže nastupujú všetky šteniatka prihlásené na výstavu. 

BIS dorast Do súťaže nastupujú spolu psy a suky ocenené známkou VN. 

BIS Junior Do súťaže nastupujú psy, ktoré získali BOB Junior. 

BIS Veterán Do súťaže nastupujú veteráni, ktorí získali ocenenie Výborný 1. 

BIS z triedy čestnej Nastupujú najlepší jedinci z triedy čestnej každého plemena ocenení známkou V 1. 

BIS ostrihaný pes Nastupujú víťazi z triedy pre uchovnenie.  

BIS Nastupujú najlepší jedinci z každého plemena, ktorí získali titul 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 platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s 
platným očkovaním proti horeuvedeným chorobám.  
  
Pri vstupe na výstavu je vystavovateľ povinný predložiť očkovací preukaz ku kontrole. Bez tohto nebude pes pripustený 
k vystavovaniu. 

Všeobecné ustanovenia 

• Výstava je prístupná všetkým psom a sukám plemien zastrešených v KTP. Vystavovateľ nemusí byť členom uvedeného klubu. 
Jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR musia byť zapísané v slovenskej 
plemennej knihe psov SKJ.  

• Vystavovateľ je povinný sa riadiť pokynmi vedúceho kruhu a organizátora výstavy v súlade s platnými  ustanoveniami výstavných 
poriadkov FCI, SKJ a KTP. 

• Vystavovateľ - majiteľ psa zodpovedá za všetky škody, ktoré pes zapríčinil v priestoroch výstaviska. Usporiadateľ výstavy 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené psom, alebo vystavovateľom, ani za škody, ktoré vzniknú uhynutím, alebo 
stratou psa na výstavisku.  

• Voľné pobiehanie psov na výstavisku je zakázané. Každý pes musí mať obojok a vodidlo. Hryzavé psy musia mať náhubok. Prísny 
zákaz predaja šteniat v priestoroch výstavy.  

• V kruhu posudzuje jeden rozhodca, ktorý môže odmietnuť posúdiť psa, ak nastúpi do kruhu oneskorene.  
• Zmena rozhodcu vyhradená!  
• Prihlásením svojho psa sa vystavovateľ zaväzuje dodržiavať predpisy výstavného poriadku SKJ, FCI, propozície výstavy a slovenské 

veterinárne predpisy a vyslovuje súhlas na zverejnenie jeho adresy v katalógu výstavy a na webovej stránke organizátora. Taktiež 
dáva súhlas na publikovanie fotografií, výsledkov a posudkov jedinca podľa potrieb usporiadateľa, SKJ a partnerov výstavy.  

• Prihlásením psa sa vystavovateľ zaväzuje uhradiť všetky poplatky. 
• V deň konania akcie bude nutné dodržiavať aktuálne platné hygienické opatrenia.  

Protest 

Protest proti rozhodnutiu rozhodcov je neprípustný. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení zálohy vo výške 20 EUR, 
musí byť podaný písomne vo výstavnej kancelárii a to do konca posudzovania v kruhoch. V prípade rozhodnutia v neprospech 
vystavovateľa záloha prepadá v prospech výstavy.  


