
Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov  
Vás pozýva na 

HLAVNÚ ŠPECIÁLNU VÝSTAVU NEMECKÝCH OVČIAKOV 
30.9. - 01.10.2017 Dudince

 
 

Rozhodca:  L. Wischalla /SV/  
   U. Sprenger /SV/  

 
 
Uzávierka prihlášok: 
1.uzávierka  01.09.2017 
2.uzávierka  15.09.2017 
 
Poplatky 
1.uzávierka  20,- € za 1.psa 
   7,- € za každého ďalšieho psa 
2.uzávierka  25,- € za psa 
Platba v deň výstavy  33,- € za psa 
 
Miesto konania: 
Futbalový štadión Dudince 
 

 
Program 

Piatok 29.9.2017  
17,00   oficiálny tréning 
 
Sobota 30.9.2017  
07,00 – 8,00 hod.  príjem psov 
08,00 – 9,30 hod.  skúška povahy 
09,30 – 10,00 hod.  zahájenie výstavy 
10,00 – 16,00 hod.  kompletné posúdenie všetkých 

tried dorastu 
posúdenie v statike ostatných  
tried 

19,00 hod.   spoločenský večer 
 
Nedeľa 01.10.2017  
08,00 – 09,00 hod.  prehliadka odchovných skupín 
   po plemenníkoch 
09,00 – 16,00 hod.  posudzovanie všetkých tried 
16,00 – 17,00 hod.  súťaž chovateľských staníc 
17,00 – 17,30 hod.  ukončenie výstavy 
 
Rozdelenie tried 
Dorastu I.  vek v deň výstavy  6 – 9 mesiacov 
Dorastu II. vek v deň výstavy  9 - 12 mesiacov 
Mladých   vek v deň výstavy  12 – 18 mesiacov 
Dospievajúcich  vek v deň výstavy  18 – 24 mesiacov 
Dospelých  vek v deň výstavy  od 24 mesiacov 
 
Upozornenie 
V triede mladých, dospievajúcich a dospelých sa vykonáva skúška 
ľahostajnosti k streľbe.  
 
Podmienky účasti v triede dospelých 
Platný RTG bedrových kĺbov a skúška z výkonu podľa skúšobných 
poriadkov krajín FCI. Pre jedince narodené po 1.1.2006 platný aj 
RTG lakťových kĺbov (platí aj pre zahraničných vystavovateľov) 
 
Udeľovanie titulov 
CAC - čakateľstvo Šampióna SR môže získať pes a suka  v triede 
dospelých. 
Klubový víťaz -  môže získať pes a suka  v triede dospelých. 
Na hlavnej špeciálnej výstave sa robí preskúšanie povahy dospelých 
psov a súk a udeľuje sa titul Výberová trieda - VA.  
Kritéria pre udelenie tejto triedy určuje Predsedníctvo SÚCHNO.  
Skúška povahy sa posudzuje nasledovne: Pes (suka), ktorý nesplní 
skúšku povahy, je hodnotený ako vadný. Pes (suka), ktorý nepustí, je 
zaradený na koniec skupiny, v ktorej bol hodnotený  
(napr. V,VD,D,...). Pes (suka), ktorý splní skúšku povahy so 
známkou dostatočne, je hodnotený o jeden stupeň nižšie. 
 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo 
1.Zrušiť akciu z dôvodu vyššej moci 
2. Nezaradiť jedinca do katalógu v prípade neúplnej, alebo 
nečitateľnej prihlášky a nepredloženia dokladu o úhrade. 
 

Prihlášky zasielajte na adresu:  
SÚCHNO 
Medený Hámor 7 
974 01 Banská Bystrica 
 
Bankové spojenie :  VÚB Banská Bystrica 
Názov účtu :  SÚCHNO 
IBAN:    SK97  0200 0000 0012 2530 3656 
SWIFT/BIC CODE:   SUBASKBX 
(do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a HSVNO) 
 
Súťaž chovateľských staníc 
Do súťaže sa môžu prihlásiť chovatelia u vedúcich kruhov najneskôr 
do nedele do 13,00 hod.! 
Do súťaže môže chovateľ prihlásiť skupinu 5 jedincov, 
pochádzajúcich z rôznych vrhov jednej chovateľskej stanice, 
najmenej po 2 rôznych matkách, alebo otcoch. Rozhodca určí poradie 
staníc podľa plemennej typickosti a jednotnosti. 
 
Súťaž odchovných skupín 
V zmysle Chovateľského poriadku SÚCHNO, čl.18 môžu byť do 
prehliadky odchovných skupín po jednotlivých plemenníkoch 
prihlásení min. 5 jedinci po jednom otcovi. Vyhodnotení budú všetci 
plemenníci, po ktorých nastúpi na prehliadku min. 5 jedincov. Všetci 
jedinci, zúčastnení na HŠV NO sú povinní zúčastniť sa prehliadky 
odchovných skupín po plemenníkoch. V prípade neúčasti sa títo 
jedinci nemôžu zúčastniť 2 Oblastných výstav SÚCHNO. 
 
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 besnote. 
 
Importovaní jedinci v majetku občanov SR musia byť zapísaní 
v Plemennej knihe SÚCHNO. 
 
Všeobecné ustanovenia 
Prihláškou je čitateľná obojstranná fotokópia preukazu o pôvode so 
zaradením jedinca do triedy + doložený doklad o úhrade. 
V triede dospelých je potrebné doložiť doklad o vykonanej skúške 
a bonitačnú kartu (ak ju jedinec má vystavenú), platný RTG. 
V prípade prihlášky viacerých jedincov je potrebné k dokladu 
o úhrade doložiť rozpis jednotlivých jedincov, za ktorých bola platba 
realizovaná. Neuhradené prihlášky nebudú prijaté! Vystavovateľ je 
povinný uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, ak sa na výstave so 
psom z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Vystavovateľ sa zaväzuje 
dodržiavať všetky podmienky uvedené v propozíciách ako aj 
Výstavný poriadok SÚCHNO a poriadok mesta Dudince. 
 
Ubytovanie:  
Hotel Hviezda:  Ubytovanie s raňajkami – 30€/osoba/noc 
  

Okružná 123, 962 71 Dudince 
Tel.: +421 907 844 301 

 
 
Pri rezervácii ubytovania je potrebné uviesť že sa jedná o účastníka 

HŠV NO. 
 


