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Všeobecné ustanovenia

Výstava je usporiadaná podľa výstavného po-
riadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčast-
niť len jedince zapísané v plemenných knihách 
uznaných FCI. Prihlásené psy musia byť zapísa-
né v príslušnej národnej plemennej knihe FCI 
podľa trvalého pobytu majiteľa.
K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Pri-
hlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky po-
trebné doklady (doklad o získaní šampionátu – 
pre triedu šampiónov), budú zaradené do triedy 
otvorenej. 
V prípade prihlásenia do nesprávnej triedy 
bude jedinec automaticky zaradený do triedy 
príslušnej veku jedinca, jedinec starší ako 15 
mesiacov bude automaticky zaradený do triedy 
otvorenej. Pre zaradenie do príslušnej triedy je 
rozhodujúci vek v deň výstavy.
Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavine-
ných usporiadateľom, výstavné poplatky sa po-
užijú na úhradu vzniknutých nákladov.
Usporiadateľ má právo neprijať psa na výstavu 
bez uvedenia dôvodu. 
Na výstave možno predviesť len psy uvedené 
v katalógu. V deň výstavy nie je možné pridávať 
psov a ani robiť presuny psov medzi triedami. 
Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy 
nie je možné. 
Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania ag-
resívne psy. 
Zakázané sú úpravy srsti, kože a nosa psov, kto-
ré vedú k zmene ich prirodzenej štruk;túry, far-
by a formy (použitím sprayov, púdrov a ďalších 
kozmetických prípravkov).

Hlasné povzbudzovanie alebo pútanie pozor-
nosti psa spoza kruhu (double handling) je za-
kázané. Vyväzovanie psov na upravovacích sto-
loch (tzv. šibeniciach) mimo času, keď sú psy 
upravované, je prísne zakázané.
Predaj šteniat na výstavisku je prísne zakázaný.
Je neprípustné nechať psa bez dozoru, dlhodo-
bo bez pozornosti a prítomnosti vystavovateľa.
Z výstavy budú vylúčené honcujúce sa, dojčiace 
sučky a sučky vo vysokom stupni gravidity.
Porušenie týchto podmienok môže mať za ná-
sledok vylúčenie psa z výstavy. 
Organizátor výstavy je oprávnený zverejniť fo-
tografie a posudky psov.
Odoslaním prihlášky vystavovateľ akceptu-
je všetky ustanovenia výstavného poriadku 
SKJ a FCI. 
Za správnosť a pravdivosť údajov na prihláške 
zodpovedá vystavovateľ. Prihláška, v ktorej 
budú uvedené nepravdivé údaje, nebude prijatá.
Usporiadateľ a výstavný výbor nepreberajú 
záruky za prípadné ochorenie, uhynutie alebo 
stratu psov a neručia za škody spôsobené psa-
mi v priebehu výstavy ani za majetok vystavo-
vateľov. Majiteľ resp. vystavovateľ v plnej miere 
zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.
Majiteľ alebo vystavovateľ si je vedomý, že musí 
počas výstavy zabezpečiť venčenie psov vo von-
kajších priestoroch a upratať po svojom psovi. 
Psy musia mať počas výstavy zabezpečenú do-
stupnosť vody.
Organizátor výstavy je oprávnený kedykoľvek 
počas výstavy skontrolovať číslo čipu vystavo-
vaného psa.

Veterinárne podmienky

Usporiadateľ aj vystavovatelia musia dodržia-
vať veterinárne predpisy, ktoré stanovuje prís-
lušný veterinárny orgán. Pes môže byť vpustený 
na výstavisko len s veterinárnym preukazom, 
v ktorom je záznam o platných očkovaniach. 

Každý pes prítomný na výstavisku musí mať 
veterinárny preukaz s uvedenými platnými a 
účinnými očkovaniami proti besnote, psinke, 
parvoviróze a hepatitíde. Psy zo zahraničia mu-
sia mať PET PASSPORT s platným očkovaním 
proti besnote.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situá-

ciu môže mať výstava niektoré obmedzenia. 

Pravdepodobné neštandardné podmienky:

• hygienické opatrenia (rúška počas 

posudzovania, odstupy, dezinfekcia a pod.)

• iba online katalóg

COVID19 podmienky



Výstava LETNÁ CHARLIÁDA
Výstava bez zadávania titulov „CAJC SR“  a 
“CAC SR” 
Posudzovateľ: Linda Voláriková, Slovensko

Registrácia psov – od 8:00 hod. 
Posudzovanie tried – od 9:00 hod.

Miesto konania výstavy
Rekreačný areál Kamenný mlyn – Vajarský, 
900 68 Plavecký Štvrtok; 
www.kamennymlyn.sk 
Areál sa nachádza pri hlavnej ceste medzi Zo-
horom a Plaveckým Štvrtkom (výjazd z diaľnice 
A2 Zohor)

Výstavné poplatky
Trieda mladých, otvorená, stredná alebo šam-
piónov – 15 €
Trieda mladšieho dorastu a dorastu – 10 €
Trieda veteránov – bezplatne

Príplatok pre nečlenov SKCKChS alebo nečlenov 
českých klubov a členov, ktorí nemajú vysporia-
dané členské povinnosti je 15 € 
Informácie o úhradení členského príspevku 
a zápisného poplatku nájdete na webovej 
stránke klubu www.cavalier.sk.

Bankové spojenie:
IBAN: SK96 0900 0000 0000 1146 7458
Majiteľ účtu: Slovenský Cavalier a King Charles 
Spaniel Klub
Banka: Slovenská sporiteľňa
SWIFT code: GIBASKBX
Variabilný symbol – uveďte dátum na-
rodenia najstaršieho prihlasovaného psa  
vo formáte DDMMYYYY a do správy pre prijí-
mateľa uveďte: LV20 + priezvisko majiteľa 
psa

Platba kartou nie je možná.

Platba na mieste je možná iba pre zahranič-
ných vystavovateľov. Vystavovatelia zo SR musia 
mať výstavné poplatky uhradené do termínu 
uzávierky. Bankové poplatky hradí vystavova-
teľ. Potvrdenie o platbe si uschovajte.

Bonitácia

Po skončení výstavy sa bude konať bonitácia. 
Záujemcovia o zbonitovanie psov sa musia pri-
hlásiť v rámci prihlasovania na výstavu.

Na bonitácii sa môžu zúčastniť psy a sučky, 
ktoré dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a na 
výstave získali ocenenie výborný alebo veľmi 
dobrý.

Poplatok za bonitáciu sa uhrádza na mieste.

Výročná členská schôdza

Po skončení výstavy a bonitásie sa v reštaurá-
cii Kamenný Mlyn bude konať výročná členská 
schôdza.

Kontakt na usporiadateľa výstavy

Viera Stloukalová 
cavalier@edvis.sk; +421-905-212193

Ubytovanie je možné priamo v rekre-
ačnom areáli.

Uzávierka prihlášok: 19. jún 2020

Termín uzávierky je zároveň aj posledným 
dňom na úhradu výstavného poplatku. Poplat-
ky, ktoré nebudú uhradené najneskôr v deň uzá-
vierky výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, 
sa budú považovať za neuhradené. 

Prihlasovanie na výstavu a bonitáciu  
je možné len pomocou formulára na adrese 
https://goo.gl/forms/Yt0SzbewQ8XzyENt1
(pre každého psa treba vyplniť samostatnú 
prihlášku)

Ak sa vystavovateľ z akýchkoľvek príčin výstavy 
nezúčastní, nemá nárok na vrátenie výstavného 
poplatku. V prípade zrušenia prihlášky alebo 
vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvo-
du, bude z poukázanej sumy výstavného poplat-
ku odpočítaný storno poplatok vo výške 10 €.

Program klubového dňa, 27. jún 2020



Výstavné triedy
• trieda mladšieho dorastu – od kompletné-

ho zaočkovania do 6 mesiacov
• trieda dorastu – 6–9 mesiacov
• trieda mladých – 9–18 mesiacov
• trieda stredná – 15–24 mesiacov
• trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prí-

stupná pre všetky psy bez ohľadu na pred-
tým získané ocenenia 

• trieda šampiónov – od 15 mesiacov  – je 
prístupná pre všetky psy, ktoré už získali 
titul Medzinárodný šampión krásy FCI, Ná-
rodný šampionát niektorej z členských kra-
jín FCI alebo Klubový šampión (treba prilo-
žiť potvrdenie o šampionáte)

• trieda veteránov – od 8 rokov

K prihláške (bez ohľadu na zaradenie do triedy) 
je nutné priložiť fotokópiu preukazu o pôvode 
(pri prihlasovaní v online systéme treba nahrať 
digitálnu kópiu preukazu o pôvode).

Pre zaradenie do triedy šampiónov je potrebné 
k prihláške priložiť fotokópiu potvrdenia o zís-
kanom šampionáte. V kompetencii usporiadate-
ľa výstavy je skontrolovať oprávnenosť prihlá-
senia do týchto tried.

Tituly udeľované v oboch  
vystavovaných plemenách
• Najlepší z mladšieho dorastu – súťažia psi 

a sučky s hodnotením VN1 v triede mladšie-
ho dorastu

• Najlepší z dorastu – súťažia psi a sučky s 
hodnotením VN1 v triede dorastu

• Najlepší z mladých (BOJ) – súťažia všetci 
víťazi triedy mladých 

• Víťaz triedy – pes a sučka v každej farbe 
ocenení známkou výborný 1 v triede stred-
nej, otvorenej a šampiónov

• Najlepší veterán (BOV) – súťažia všetci ví-
ťazi triedy veteránov 

• Víťaz Letnej Charliády – najkrajší pes a 
sučka, zadáva sa pre obe pohlavia, súťažia 
víťazi tried strednej, otvorenej a šampiónov 
(udeľuje sa pre obidve pohlavia)

• Víťaz plemena (BOB) – najlepší jedinec 
vystavovaného plemena, o titul súťažia BOJ, 
BOV a víťazi Letnej Charliády

• BOS (Najlepší z opačného pohlavia) – naj-
lepší jedinec z opačného pohlavia ako BOB

Žiadny z udeľovaných titulov nie je nárokovateľ-
ný.

Vstup dvojnožcov na výstavisko  
a do výstavného kruhu len s klobúkom



King Charles Spaniel 
Psy / Dogs 
Trieda mladých / Junior class 

1 Woody z Rosenthalu ČLP/KCS/1602 14.3.2019 
 o.: Ivor z Rosenthalu m.: Lenny z Rosentladu 
 chov.: Světlana Rosenthalová maj.: Jana Stančíková 

Sučky / Bitches 
Trieda mladých / Junior class 

2 Ofeila Karaj CMKU/KCS/1620/19 14.5.2019 
 o.: Bonitos Companeros Deluxe Mangold m.: Norma des Trois Maillets 
 chov.: Jaroslava Votápková maj.: Jana Stančíková 
 

Cavalier King Charles Spaniel 
Psy / Dogs 
Blenheim 
Trieda mladšieho dorastu / Minor puppy class 

3 Diamond Jacob Scarlett team SPKP 3870 6.3.2020 
 o.: Nobel Dancer´s Gran Torino m.: Sanctuary of Love Scarlett team 
 chov.: Mária Predná maj.: Lenka Skuhrová 

4 Tintin Firi Biely démon SPKP 3881 3.3.2020 
 o.: Letkis Eli Biely démon m.: Venezia Okti Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Magdaléna Grožajová 

Trieda dorastu / Puppy class 

5 Autumn Leaves Sole di Mezzanotte SPKP 3825 7.11.2019 
 o.: Norbert Love Me m.: Luna Magnolia PassCo 
 chov.: Klaudia Schifferová maj.: Klaudia Schifferová 

6 Misia K Gioelle SPKP 3796 1.10.2019 
 o.: Nazz Jazz Moravia Eden m.: Misia K Anička 
 chov.: Simona Klátiková maj.: Soňa Nováková 

Trieda mladých / Junior class 

7 Avantastic Firi Biely démon SPKP 3739 19.3.2019 
 o.: Orsien Eli Biely démon m.: Liliphee Nini Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Ingrid Mikulášová 

8 Russmic Ready Teddy SPKP 21.9.2019 
 o.: Castlewych Raveon with Russmic m.: Harana Mica Paris with Russmic 
 chov.: D. C. a A. Sedgbeer maj.: Ingrid Mikulášová 

Trieda stredná / Intermediate class 

9 Elton Zlatá kométa SPKP 3716 14.2.2019 
 o.: Liane´s Cleveland m.: Zoey Zlatá kométa 
 chov.: Jaroslav Šilhár maj.: Jaroslav Šilhár 



Trieda šampiónov / Champion class 

10 Daren z Malého majera SPKP 3428 3.6.2017 
 o.: Montreal Gayhalo m.: Artemis z Malého majera 
 chov.: Beata Lacíková maj.: Beata Lacíková  + Tatiana Divékyová 

Ruby 
Trieda mladých / Junior class 

11 Elcris Firi Biely démon SPKP 3761 8.7.2019 
 o.: Eclipse Okti Biely démon m.: Ziwa Eli Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Ingrid Mikulášová 

Tricolour 
Trieda mladšieho dorastu / Minor puppy class 

12 Tiamo Firi Biely démon SPKP 3885 3.3.2020 
 o.: Letkis Eli Biely démon m.: Venezia Okti Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Veronika Šnircová 

Trieda mladých / Junior class 

13 Mistral Lemna Minor SPKP 3773 31.7.2019 
 o.: Womanizer of an Excellent Choice m.: Liane´s Wild Angel 
 chov.: Viera Stloukalová maj.: Viera Stloukalová 

14 Mon Ami Lemna Minor SPKP 3772 31.7.2019 
 o.: Womanizer of an Excellent Choice m.: Liane´s Wild Angel 
 chov.: Viera Stloukalová maj.: Viera Stloukalová 

15 Night Fever Vanmar Majesty SPKP 3788 24.9.2020 
 o.: Ch.Ellemich Iconic m.: Jolly Goo Vanmar Majesty 
 chov.: Petra Lackovičová maj.: Petra Lackovičová 

Trieda stredná / Intermediate class 

16 Easy Z Malého Majera SPKP 3624 31.8.2018 
 o.: Crazy Angel Maradeco King m.: Cloe Z Malého Majera 
 chov.: Beata Lacíková maj.: Leonarda Milatová 

17 Tomis Tri Biely démon SPKP 3697 6.1.2019 
 o.: Bonitos Companeros Conquestador m.: Qismeen Nini Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Ingrid Mikulášová 

  



Sučky / Bitches 
Black & Tan 
Trieda dorastu / Puppy class 

18 Naomi Lemna Minor SPKP 3819 8.11.2019 
 o.: Jalapeňos Chilli koliba m.: Aneridee Savanah 
 chov.: Viera Stloukalová maj.: Viera Stloukalová a Martina Šlosárková 

Trieda mladých / Junior class 

19 Bubble Caressema CMKU/CKC/16664/19 22.5.2019 
 o.: Bonitos Companeros Bellini m.: Renesmee Caressema 
 chov.: Eva Machačová maj.: Veronika Gundášová 

Blenheim 
Trieda mladšieho dorastu / Minor puppy class 

20 Diamond Hortensia Scarlett team SPKP 3873 3.6.2020 
 o.: Nobel Dancer´s Gran Torino m.: Sanctuary of Love Scarlett team 
 chov.: Mária Predná maj.: Mária Predná 

21 Hennessy Zlatá kométa SPKP 3852 14.1.2020 
 o.: Liane´s Cleveland m.: Zoey Zlatá kométa 
 chov.: Jaroslav Šilhár maj.: Iveta Iváková 

22 Sarah Chilli koliba SPKP 3877 1.3.2020 
 o.: Womanizer of an Excellent Choice m.: Jolly Jocker Chilli koliba 
 chov.: Ľubica Klementová Jankovičová maj.: Ľubica Klementová Jankovičová 

Trieda dorastu / Puppy class 

23 Fiona Zlatá kométa SPKP 3812 11.10.2019 
 o.: Stonepit Make It Happen m.: Zafira Aldaha Gold 
 chov.: Jaroslav Šilhár maj.: Jaroslav Šilhár 

Trieda mladých / Junior class 

24 All My Love Scarlett team SPKP 3729 27.3.2019 
 o.: Incredible Miracle Scarlett team m.: X-Quisite Lady Scarlett team 
 chov.: Mária Predná maj.: Mária Predná 

25 Helfienne Firi Biely démon SPKP 3808 10.9.2019 
 o.: Axiss Eli Biely démon m.: Marisol Nini Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Iveta Hirschová 

26 Marsha z Herlifské stráně CMKU/CKC/16789/19 28.7.2019 
 o.: Luke Irysowy Dwór m.: Fatima z Herlifské stráné 
 chov.: Jaroslava Marková maj.: Adriana Rábiková, Jozef Cisarik 

27 Merci Vanmar Majesty SPKP 3764 23.7.2019 
 o.: Chiquito Magnolia PassCo m.: Isabel Lady Vanmar Majesty 
 chov.: Petra Lackovičová maj.: Ľubomír Benko 



Trieda stredná / Intermediate class 

28 A Little Secret Scarlett team SPKP 3728 27.3.2019 
 o.: Incredible Miracle Scarlett team m.: X-Quisite Lady Scarlett team 
 chov.: Mária Predná maj.: Mária Predná 

29 Xeyla Tri Biely démon SPKP 3732 27.2.2019 
 o.: Orsien Eli Biely démon m.: Iringa Nini Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Ingrid Mikulášová 

Trieda otvorená / Open class 

30 Princess Of My Heart Scarlett team SPKP 3603 27.6.2018 
 o.: Masterpiece Elensis-the Royal Choice m.: Diamond in the Sky Scarlett team 
 chov.: Mária Predná maj.: Henrieta Držíková Šefčíková 

Trieda šampiónov / Champion class 

31 Jolly Goo Vanmar Majesty SPKP 3307 8.9.2016 
 o.: Aranel Everlasting m.: Arnielle Tini Biely démon 
 chov.: Petra Lackovičová maj.: Petra Lackovičová 

Trieda veteránov / Veteran class 

32 Eimy Lemna Minor SPKP 2336 2.10.2008 
 o.: Gabin Spanilá věž m.: Oh Mandy Tries Biely démon 
 chov.: Viera Stloukalová maj.: Viera Stloukalová a Martina Šlosárková 

Ruby 
Trieda mladšieho dorastu / Minor puppy class 

33 Pestrila Firi Biely démon SPKP 3854 21.1.2020 
 o.: Unikat Twe Biely démon m.: Beyris Eli Biely démon 
 chov.: Ingrid Mikulášová maj.: Iveta Hirschová 

Tricolour 
Trieda mladých / Junior class 

34 Noblesse Naomi Vanmar Majesty SPKP 3793 24.9.2020 
 o.: Ellemich Iconic m.: Jolly Goo Vanmar Majesty 
 chov.: Petra Lackovičová maj.: Petra Lackovičová 

Trieda stredná / Intermediate class 

35 Evangelina Z Malého Majera SPKP 3626 31.8.2018 
 o.: Crazy Angel Maradeco King m.: Cloe Z Malého Majera 
 chov.: Beata Lacíková maj.: Beata Lacíková a Rastislav Nemec 

Trieda šampiónov / Champion class 

36 Misia K Fiamma SPKP 3600 30.5.2018 
 o.: Masterpiece Elensis-the Royal Choice m.: Misia K Alien 
 chov.: Simona Klátiková maj.: Simona Klátiková 
 


