
 
 

KLUBOVÁ VÝSTAVA 14. 5. 2022 (CAC) 

JUBILEJNÁ VÝSTAVA 15. 5. 2022 (CAC) 
 

2xCAJC , 2xCAC, 2xRes. CAC, 2xBOB, 2xBOS, 

Ví ťaz klubovej/jubilejnej výstavy 

Ví ťaz mladých klubovej/jubilejnej výstavy 

Najkrajší jedinec klubovej/jubilejnej výstavy 

Najkrajší mladý jedinec  

Najkrajšie šteňa  

Najkrajší dorast 

Najkrajší jedinec triedy čestnej 

Najkrajší veterán  
 

14. 5. 2022 

Pár sympatia, Najkrajší jedinec Slovenského chovu , Hobby pes 

15. 5. 2022 

Najkrajšia hlava, Najlepší pohyb  
 

 
BOJNÁ - RANČ POD BABICOU      

GPS 48° 35' 37.9229037" N, 18° 3' 4.4055176" E 
 

 
 

Z M E N A  R O Z H O D C U  V Y H R A D E N Á !  

 
1.  uzáv ie rka  
2.  uzáv ie rka  

31 .  3 .  2022  
17 .  4 .  2022  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozhodci  

 14.5.2022 15.5.2022 

Čierne, škvrnité Dr.Franzetti Milena Ing. Katarína Čerešňáková 

Modré, žlté, žíhane Sudeikeine Dainora MUDr.Čelakovský Jan 

Program 

08:30 – 09:15 
09:30 

  Príjem psov 
  Posudzovanie v jednotlivých triedach a udeľovanie titulov 

 

Klub priateľov nemeckých dôg 
člen ÚKK, člen FCI  

prostredníctvom SKJ,  

člen Eu.D.D.C.  
 



Výstavné poplatky  

 1.uzávierka 
31. 3.2022 

2.uzávierka 
17. 4.2022 

pre nečlenov pre členov pre nečlenov pre členov 

Za prvého psa/ 
+katalóg 

45€ 40€ 50€ 45€ 

Za ďalšieho psa  40€ 35€ 45€ 40€ 

Mladší dorast 25€ 20€ 30€ 25€ 

Dorast, čestná 25€ 20€ 30€ 25€ 

Veterán  10€ 10€ 10€ 10€ 

Inzercia A5  
(dodať do vydania 

katalógu) 
20 € 20 € 20 € 20 € 

Súťaže 15 € 

 

15 € 

 
15 € 15 € 

Zľava 5,-€ pri nahlásení oboch výstav naraz (Jubilejnej aj Klubovej) na každého psa!!! 

Zľava pre členov KPND platí na každého psa, ktorý je vo vlastníctve člena klubu. 
 

Udeľované tituly  
 

CAJC pes a suka v triede mladých so známkou V1 

Víťaz mladých 
klubovej/jubilejnej výstavy 

pes a suka z triedy mladých s udeleným titulom CAJC 

BOJ nastupujú psy a suky vo farebnom ráze s udeleným titulom CAJC 

CAC pes a suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov so známkou V1 

Res. CAC pes a suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov so známkou V2 

Víťaz klubovej/ jubilejnej 
výstavy vo farbe 

nastupujú  samostatne psy a suky vo farbe z triedy strednej, otvorenej, šampiónov s 
udeleným titulom CAC 

BOV nastupuje pes a suka vo farebných rázoch z triedy veteránov so známkou V1 

BOB/ BOS nastupujú všetci jedinci vo farebnom ráze s udeleným titulom Klubový/jubilejnej víťaz vo 
farebnom ráze , BOJ, BOV 

 

Tituly nie sú nárokovateľné a do rodokmeňa sa zaznamenávajú so súhlasom majiteľa.  

Tituly nie sú viazané na členstvo v klube. 
 

Na výstave nebudú posúdené jedince s kupírovanými ušami.!!!! 
 

 

Súťaže 
 

 

Deň 
Dieťa a pes do tejto súťaže je možné prihlásiť dieťa a psa (posúdeného na výstave)nutné 

dopredu prihlásiť,  
Oba 

Najkrajší pár pes a suka rovnakého farebného rázu vo vlastníctve jedného majiteľa, ktoré boli 
posúdené na výstave. 

Oba 

Najkrajšia chovateľská skupina do tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť 3-5 jedincov zo svojho chovu,  nemusia 
byť v jeho majetku, ktoré boli posúdené na tejto výstave. Jedince musia 
pochádzať minimálne od 3  rodičov rovnakého farebného rázu. 

Oba 

Najkrajšie šteňa nastupujú pes alebo suka zo všetkých jedincov v triede šteniat hodnotených 
známkou VN1 

Oba 

Najkrajší dorast nastupujú pes alebo suka zo všetkých jedincov v triede dorastu hodnotených 
známkou VN1 

Oba 

Najkrajší mladý jedinec  
klubovej/jubilejnej výstavy 

nastupujú jedinci s udelených titulom BOJ Oba 

Najkrajší jedinec 
klubovej/jubilejnej výstavy 

nastupujú jedinci s udeleným titulom BOB 
 

Oba 

Najkrajší jedinec triedy čestnej do súťaže nastupujú spolu psy a suky, ktoré v triede čestnej získali známku 
„Výborný 1“. 

Oba 
 

Najkrajší veterán nastupujú jedinci s udeleným titulom BOV  
Pár sympatia nastupuje handler so psom, pričom dvojica by mala byť zladená buď oblečením, 

motívom alebo inak, aby bolo zrejmé, že patria k sebe a tak, aby čo najviac 
zaujali porotcov. 

14. 5. 

Hobby pes/ suka pes alebo suka (s preukazom pôvodu), ktorá pre nejaký nedostatok nemôže byť 
posúdená v triede prislúchajúcej veku, napr. kastrácia, kratší chvost, 
neštandardná farba a pod. 

14.5. 

Najkrajší jedinec 
Slovenského chovu  

 
 

Najkrajšia hlava 

do súťaže nastupuje jedinec s dosiahnutým najvyšším titulom vo farebnom ráze 
v prípade rovnosti titulov budú v porovnaní posúdení jedinci s rovnosťou titulov 
a vybraný jeden do záverečnej súťaže. (nastupujú jedinci narodení na Slovensku 
bez ohľadu na export) 
nastupujú nominovaní jedinci na túto súťaž p. rozhodcom 

14.5. 
 
 
 
15. 5. 

Najlepší pohyb nastupujú nominovaní jedinci na túto súťaž p. rozhodcom 15. 5. 
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre zaradenie do jednotlivých tried  rozhoduje vek jedinca v deň výstavy. 

Za škody spôsobené psom zodpovedá majiteľ psa. 

 

PRIHLASOVANIE IBA ONLINE! 
http://clubdogshow.sk/ 

Platby zasielajte na účet klubu 

banka : VÚB a.s. 

bankové spojenie: 

IBAN : SK22 0200 0000 0037 2434 3651 

SWIFT kód: SUBASKBX 

 
 

Úhradu výstavných poplatkov vykonajte až po registrácii online prihlášky.  

 

Potrebné údaje k úhrade (bankové spojenie, výšku výstavného poplatku a variabilný 

symbol) nájdete pri odoslanej prihláške v systéme online. Termín uzávierky je zároveň aj 

termínom úhrady výstavného poplatku k príslušnej uzávierke. Výstavný poplatok je nutné uhradiť 

do 24 hodín po prihlásení. Neuhradené prihlášky sú bez upozornenia po 10-tich dňoch 

vymazané.  
 

Storno prihlášky nie je možné! 

Ceny 
Všetky vystavované jedince dostanú v kruhu posudok a diplom. Zapisovanie do preukazu pôvodu bude na 

mieste prijímania psov. Prvé štyri miestav každej triede dostanú pohár. Víťazi súťaží dostanú vecnú cenu pri 

záverečnom defilé. Pri neúčasti týchto jedincov na záverečnom defilé, prepadajú ceny v prospech usporiadateľa. 

 
 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Výbor KPND 

Triedy 
Trieda šteniat 3 – 6 mesiacov  
Trieda dorastu 6 – 9 mesiacov  
Trieda mladých 9 – 18 mesiacov  
Trieda stredná 15 – 24 mesiacov  
Trieda otvorená Od 15 mesiacov  
Trieda šampiónov Od 15 mesiacov Treba doložiť potvrdenie o šampionáte. 
Trieda veteránov Od  8 rokov  

Trieda čestná Od 15 mesiacov Treba doložiť potvrdenie o šampionáte, 
titulu národný víťaz, klubový víťaz 
alebo víťaz špeciálnej výstavy 

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 zo zahraničia musia mať PET PASSPORT. 

Všeobecné ustanovenia  

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Prijatie prihlášky bude potvrdené 10 dní pred 

výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách ÚKK. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť 

výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční 

z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Majiteľ 

prihláseného psa súhlasí so zverejnením osobných údajov v katalógu a na web stránke. Zmena termínu uzávierok  

vyhradená. 


