
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN ŠTENIAT 
 
Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje: 
1.Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede dorastu, minimálne od dvoch 
rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku. 
2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. 
3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 
12  mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského 
šampióna krásy mladých. 
4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. 
Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa. 
 
Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdzuje: 
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava. 
K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav, pri použití 1xCAJC aj 
originál CAJC kartičky a fotokópiu preukazu o pôvode psa. 
Poplatok za Slovenského šampióna šteniat 5 €. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€. 
Poštovné a balné v SR 3 €, do zahraničia 5 €. 

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015 
Platí od 21.2.2015 

Pre priznanie titulu Slovenský šampión šteniat budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014. 

 
 
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ VYSTAVNÝ ŠAMPIÓN 
 

- Po potvrdení titulu Slovenský Grand šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 
6x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo 
medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. 

- Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od šiestich rozličných 
rozhodcov. Štyri zo šiestich čakateľstiev CAC musia byť získané na 
medzinárodných výstavách. 
 

Slovenský výstavný šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje: 
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava. 
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu 
diplomu Slovenského Grand šampióna a fotokópiu preukazu o pôvode psa. 
Poplatok za Slovenského výstavného šampióna 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€. 
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €. 

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015 
Platí od 21.2.2015 

Pre priznanie titulu Slovenský výstavný šampión budú akceptované ocenenia získané od 
1.1.2014. 
 

 
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SUPER GRAND ŠAMPIÓN 
 

- Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes 
získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych 
alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. 

- Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných 
rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na 
medzinárodných výstavách. 

 
Super Grand šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje: 



Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava. 
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu 
diplomu Slovenského výstavného šampióna a fotokópiu preukazu o pôvode psa. 
Poplatok za Super Grand šampióna 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€. 
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €. 

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015 
Platí od 21.2.2015 

Pre priznanie titulu Super Grand šampión budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014. 

 
 
PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU ŠAMPIÓN SKJ 
 

1. Po potvrdení titulu C.I.B. / C.I.E. Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI 
(vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na medzinárodných 
výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku. 

2. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných 
rozhodcov. 

3. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné 
šampionáty. 

 
SKJ šampionát na základe žiadosti majiteľa potvrdzuje: 
Slovenská kynologická jednota, Furmanská 9, 841 03 Bratislava. 
K žiadosti treba priložiť originály CAC kariet, originály posudkových listov, fotokópiu 
diplomu Medzinárodného šampióna – C.I.B./C.I.E.  a fotokópiu preukazu o pôvode 
psa. 
Poplatok za Šampióna SKJ 15€. Vystavenie diplomu na výstavisku 25€. 
Poštovné a balné na území SR 3 €, do zahraničia 5 €. 

Schválené na zasadnutí prezídia SKJ 21.2.2015 
Platí od 21.2.2015 

Pre priznanie titulu Šampión SKJ budú akceptované ocenenia získané od 1.1.2014. 
 

 


