
PROPOZÍCIE 

UZÁVIERKA prihlášok 15.11.2015  

Príjem psov na výstavu  09,00 – 09,45hod 

Začiatok posudzovania KV: 10,00 hod. 

Oceňovanie víťazov KV (predpokladaný čas) 11,30 hod. 

Začiatok posudzovania CC: 13,30 hod. 

Oceňovanie víťazov  (predpokladaný čas) 15,00 hod. 

VÝSTAVNÉ POPLATKY  

VÝSTAVNÉ POPLATKY -  za jednu výstavu                              Špec.Klub.výstava 

(EUR) 

Special Club Cup 

(EUR) 

ZA PRVÉHO PSA 25,- 20,- 

ZA ĎALŠIEHO PSA 20,- 18,- 

TRIEDA 

ŠTENIAT,DORASTU,VETERÁNOV,ČESTNÁ,OSTRIHANÝ, 

15,- 10,- 

SÚŤAŽE: Naj. pár,Naj. chov. skupina,Junior handling Moj 

miláčik, Family. 

10,- 10,- 

 

VÝSTAVNÉ POPLATKY -  za obe výstavy  DO UZÁVIERKY 

15.11.2015 (EUR) 

PO UZÁVIERKE 

(EUR) 

ZA PRVÉHO PSA 40,- 45,- 

ZA ĎALŠIEHO PSA 33,- 38,- 

TRIEDA 

ŠTENIAT,DORASTU,VETERÁNOV,ČESTNÁ,OSTRIHANÝCH 

20,- 25,- 

SÚŤAŽE Naj.pár, Naj.chov.skupina, Junior handling,Moj 

miláčik, Familly 

15,- 20,- 

 

Výstavné poplatky uhrádzajte na ú čet klubu:  

Slovenský klub maltézskych psíkov (SLOVAK MALTESE C LUB)  
BANKA / BANK:   TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3,  P.O.BOX 42, 850 05 Bratislava 55, 
SLOVAKIA      
ČÍSLO ÚČTU / BANK  ACCOUNT:    2927842448 / 1100 
KS:  0308         
Zahrani ční vystavovatelia môžu uhrádza ť výstavné poplatky aj v hotovosti priamo na výstave  
pred konaním výstavy.   
V prípade úhrady bankovým prevodom uhrádzajte poplatky na číslo účtu:   
IBAN CODE :  SK67 1100 0000 0029 2784 2448         
SWIFT (BIC) CODE: TATRSKBX  
Pre určenie výšky poplatku je rozhodujúci dátum zaslania p rihlášky. Upozor ňujeme, že prihláška je 
záväzná. V prípade neú časti na výstave z akýchko ľvek dôvodov je vystavovate ľ povinný výstavné poplatky 
uhradi ť. Tieto budú použité na úhradu nákladov, spojených s organizovaním výstavy.  
  
Prihlášky s potvrdením o zaplatení výstavného popla tku zasielajte organizátorovi výstavy. 
Organizátor výstav:   Ivona JUSTOVÁ  
e-mail : poradca.skmp@gmail.com   
adresa: Medená 24, 81102 Bratislava  
V prípade nejasností volajte na tel. číslo: +421 905 313 221 
Protesty a kontrola: Mgr.Eva Picková 
 
UPOZORNENIE: 
Neúplne vyplnené, alebo ne čitate ľné prihlášky budú vrátené. Vystavovate ľ nemá nárok na vrátenie 
výstavných poplatkov ak sa z akýchko ľvek dôvodov na výstave nezú častní. V prípade že sa výstava 
neuskuto ční z objektívnych prí čin (veterinárne opatrenia a pod.), budú poplatky po užité na úhradu 
nákladov spojených s prípravou výstavy.   
  



Veterinárne podmienky 

Veterinárny preukaz s platným očkovaním proti besnote, psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, najmenej 3-
týždne a najviac rok pred výstavou. Jedinci zo zahraničia musia mať PET PASSPORT! 

 
Protesty  
Protest proti rozhodnutiu rozhodcov je neprípustný. Protest z formálnych dôvodov je prípustný po zložení zálohy vo 
výške 16.60 euro, musí byť podaný písomne kontrolórovi, ktorý bol týmto poverený a to do konca posudzovania v 
kruhoch. V prípade rozhodnutia v neprospech vystavovateľa záloha prepadá v prospech výstavy. 

 
Všeobecné ustanovenia  
Vystavovateľ nemusí byť členom SKMP. Výstava je prístupná všetkým psom a sukám plemena Maltézsky psík    
Jedince musia byť zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Importované jedince v SR nemusia byť zapísané 
v slovenskej plemennej knihe psov SKJ. 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. Venčenie psov je povolené len na mieste na tento účel vyhradené. 
 

Rozhodcovia 

V kruhu posudzuje jeden rozhodca, ktorý môže odmietnuť posúdiť psa, ak nastúpi do kruhu oneskorene. Rozhodca 
bude pri posudzovaní a udeľovaní titulov postupovať podľa poriadku FCI a poriadku SKMP. Výstavné ocenenie sa 
zapisuje v kruhu. Zápis výstavného ocenenia do preukazu pôvodu bude po ukončení výstavy- nie je povinný. 

 
Triedy 

TRIEDA PODMIENKY 
VEK V DEŇ VÝSTAVY  

šteniat od 3 - 6 mesiacov 

dorastu od 6 - 9 mesiacov 

mladých od 9 - 18 mesiacov 

stredná od 15 - 24 mesiacov 

otvorená od 15 mesiacov - bez ohľadu na  výstavné ocenenia 

šampiónov od 15 mesiacov – jedince s titulom Interšampión, alebo národný šampión členských štátov FCI (je 

potrebné  priložiť fotokópiu certifikátu) 

veteránov nad 8 rokov 

 
Klasifikácia  

TRIEDA OCENENIE 

šteniat a dorastu Veľmi nádejný, Nádejný.   Určuje sa poradie 

mladých, stredná, otvorená 

šampiónov, čestná, veteránov 

Výborný, Veľmi dobrý, Dobrý, Dostatočný, Diskvalifikovaný.   

Určuje sa poradie prvých piatich jedincov v triede. 

  

Možnos ť ubytovania sa priamo v hoteli. 

Kontakt :  Hotel 21, Nerudova 8, Bratislava-Trnávka  

 



 

Tituly – KLUBOVÁ VÝSTAVA Maltézskych psíkov - CAC 

TITUL PODMIENKY 
 

JCC 

Čakateľstvo na titul Klubový šampión krásy mladých.  
Môže ho získať pes aj suka v triede mladých ocenení známkou 
Výborný 1. 

 

CAJC 

Čakateľstvo na titul SLOVENSKÝ šampión krásy mladých, môže ho 
získať pes aj suka v triede mladých ocenení známkou Výborný 1. 

      

Klubový víťaz mladých  ( KVJ ) 

 

Získava pes aj suka z triedy mladých, ocenení  titulom CAJC.  

Primus Junior   
(Junior BOB) 

Získava mladý pes alebo suka, ocenení titulom KVJ Titul získava 
najlepší z nich. 

 

CC 

Čakateľstvo na titul Klubový šampión krásy. Môže ho získať pes aj 
suka v triede  strednej, otvorenej  a šampiónov, ocenení známkou 
Výborný 1 

 

CAC 

Čakateľstvo na titul SLOVENSKÝ šampión krásy. Môže ho získať pes 
aj suka v triede  strednej , otvorenej  a šampiónov, ocenené známkou 
Výborný 1. 

 

Reserve CAC  
(Res. CAC) 

Môže ho získať pes aj suka v triede otvorenej, strednej a šampiónov, 
ocenení známkou Výborný 2. V príslušnej triede a pohlaví však musí 
byť zadaná známka Výborný 1 a titul CAC. 

    

   Klubový víťaz - KV 

Do tejto súťaže nastupujú  psi aj suky, ktoré získali titul CAC z triedy  
strednej, otvorenej a šampiónov. Titul získava najlepší pes aj najlepšia 
suka. 

  

BEST -baby, puppy, veterán, 
tr.čestnej,tr.ostrihaných                                 

Získava pes alebo suka ocenení známkou- baby a  puppy- VN1, 
veteránov, čestnej a ostrihaných V1 

 

Víťaz plemena (BOB) 

Do tejto súťaže nastupujú psi a suky, ktorým bol udelený titul Primus 
Junior, KV, Best veterán . Titul získava najlepší z nich. 

Best Opposite Sex (BOS) 
Titul získava druhý najlepší pes alebo suka, ktorí nastúpili do súťaže 
Víťaz plemena (Best of Breed), opačného pohlavia ako víťaz plemena. 

 

 



 

Tituly –  CLUB CUP - CC 

TITUL Podmienky 

 

JCC 

Čakateľstvo na titul Klubový šampión krásy mladých.  
Môže ho získať pes a sučka v triede mladých ocenení známkou Výborný 1. 

 

Víťaz Club Cup mladých 
VCCJ 

Tento titul získava najlepší pes a suka z triedy mladých,v majetku riadneho člena 
SKMP.          

 Jedinci nečlenov získavajú titul Najlepší mladý pes, Najlepšia mladá suka 

Primus Junior   
 

Získava mladý pes alebo suka, ocenení titulom VCCJ, alebo Najlepší mladý pes, 
Najlepšia mladá suka.  Titul získava najlepší z nich. 

 

CC 

Čakateľstvo na titul Klubového šampióna krásy. Môže ho získať pes a suka v 
triede otvorenej, strednej a šampiónov, ocenení známkou Výborný 1. 

     

 Víťaz Club Cup VCC 

 

  

Best baby,puppy,veterán, 
tr.čestnej,tr..ostihaných,              

Tento titul získava víťaz triedy pes aj suka z triedy,strednej,otvorenej,šampiónov,v 
majetku riadneho člena SKMP.  

Jedinci nečlenov získavajú titul Najlepší pes, Najlepšia suka  

 

 Získava pes alebo suka ocenení titulom Víťaz triedy – baby, puppy, veteránov, 
tr.čestnej, tr. Ostrihaných. 

 

Víťaz triedy 

Získava pes aj suka oceneni známkou:z triedy baby a puppy - VN1, mladých - 
JCC, strednej, otvorenej a šampiónov - CC, veteránov, čestnej a ostrihaných-V1 

Víťaz plemena (BOB) 

Best Opposite Sex  

  (BOS)  

Do tejto súťaže nastupujú pes aj suka s titulom  VCC , Najlepší pes aj suka, 
Primus Junior, Best veterán. Titul získava najlepší z nich. 

Titul získava druhý najlepší pes alebo sučka, ktorí nastúpili do súťaže Víťaz 
plemena ( Best of Breed ), opačného pohlavia ako víťaz plemena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poriadky pre zadávanie titulov Klubový Šampión krás y SKMP. 

-Žiaden z týchto titulov neoprávňuje zaradiť  psa alebo suku  do triedy šampiónov. 
-Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti je potrebné     
priložiť  kópie posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiou preukazu o pôvode psa/suky. 
-Vystavenie Klubových šampiónov krásy je spoplatnené:  BABY a PUPPY – 10,- eur , ostatné šampionáty 15,-eur. 
-V cene je zahrnutá vecná cena/ pohár a Diplom /                                                                                                                             

 

K dosiahnutiu titulu KLUBOVY ŠAMPIÓN  BABY je potrebné získať :  
 

-2x VN1  v triede Baby na výstavách usporiadaných SKMP,od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

-1x VN1 spolu s jedným  titulom : Najlepšie Baby / Best Baby /  
 
K dosiahnutiu titulu KLUBOVY ŠAMPIÓN  PUPPY je potrebné získať :  
 

-2x VN1  v triede Puppy, na výstavách usporiadaných SKMP,od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

-1x VN1 spolu s jedným  titulom : Najlepšie Puppy  / Best Puppy / 
 

K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN  je potrebné získať :  

-2x JCC v triede mladých na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

-1  z dvoch potrebných JCC sa môže nahradiť CC, ak ho pes alebo sučka získali do veku 24 mesiacov.  
 

K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  

-3x CC v triede strednej, otvorenej,šampiónov na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

-2x CC+1x titul Najlepší pes / suka,VŠV,KV,VSP,VCC od dvoch rôznych rozhodcov 

-Tieto CC sa už nemôžu započítať pre získanie iného titul klubového šampióna.  
 

K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  
 
-Pes alebo sučka musí byť držiteľom titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY SKMP. 

-3x CC  v triede šampiónov na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 
-2x CC v triede šampiónov +1x Titul Najlepší pes / suka, VŠV,KV,VSC,VCC od dvoch rôznych rozhodcov.  

-Tieto CC sa už nemôžu započítať pre získanie iného titul klubového šampióna.  

 
K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať:  
 
-2 x VÝBORNÝ 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov. 

 

 

 


