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SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA  
Furmanská 9, 843 01 Bratislava 

 
Poriadok pre udeľovanie čakateľstva na slovenské 

šampionáty krásy – CAC, CAJC a zadávanie titulov na 
výstavách, usporiadaných chovateľskými klubmi 

 
- Klub môže zorganizovať v priebehu jedného kalendárneho roka jednu klubovú 

výstavu. Zadávanie klubových titulov upravujú predpisy príslušného klubu, 
ktoré musia byť zverejnené v propozíciách. Pokiaľ je na výstave zadávané 
čakateľstvo slovenského šampionátu (CAJC, CAC) musí byť výstava prístupná 
pre všetky jedince plemena/plemien, ak spĺňajú všeobecne platné 
podmienky.   

- Klub môže zorganizovať špeciálne výstavy, ktoré sú prístupné pre plemená, 
zastrešené v usporiadateľskom klube. Usporiadateľská organizácia môže 
zorganizovať:   
1.) jednu špeciálnu výstavu v kalendárnom roku so  
zadávaním titulov CAC/CAJC, Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, BOS  
2.) špeciálne výstavy so zadávaním titulov Víťaz špeciálnej výstavy, BOB, 
BOS)  
 

- Každý chovateľský klub môže v kalendárnom roku udeľovať CAC na dvoch 
výstavách pre plemeno, resp. plemená, ktoré zastrešuje.  

 
- Nahlásenie dátumu a miesta konania klubom organizovanej výstavy s 

udeľovaním   čakateľstiev do termínu stanoveného prezídiom SKJ, je 
základnou podmienkou pre možnosť udeľovania CAC. Po nahlásení sa tieto 
výstavy stávajú súčasťou výstavného kalendára SKJ. 

 
- Chovateľský klub je povinný minimálne 30 dní pred plánovaným podujatím 

zaslať na sekretariát SKJ žiadosť o delegovanie rozhodcu, resp. rozhodcov. 
V prípade pozvania zahraničného rozhodcu je potrebné min. 3 mesiace pred 
konaním výstavy požiadať SKJ o vyžiadanie súhlasu národnej kynologickej 
organizácie krajiny, odkiaľ rozhodca pochádza, v zmysle predpisov FCI. 

 
- Klub, ktorý usporiada výstavu s udeľovaním čakateľstva na slovenské 

šampionáty krásy CAJC, CAC a R.CAC je plne zodpovedný za to, aby bol 
dodržiavaný výstavný poriadok SKJ, aby na propozíciách, žiadosti 
o delegovanie, katalógoch a posudkových listoch bola uvedená informácia, či 
je výstava S alebo BEZ zadávania CAJC/CAC. Na posudkovom liste, v prípade 
neudelenia titulu CAC, CAJC, reserve CAC a umiestnenia 1-4, musí byť 
uvedené, že hodnotenie je BEZ TITULU (napr. V1 bez titulu, V2 bez titulu, 
V bez titulu). Na posudkovom liste musí byť taktiež uvedený dátum a miesto 
konania výstavy. Nedodržaním týchto ustanovení strácajú čakateľstvá zadané 
na výstave platnosť. 
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- Ak má klub záujem zadávať na špeciálnej výstave iné oficiálne tituly ako 
upravuje výstavný poriadok SKJ, musí mať spracovaný vlastný výstavný 
poriadok, v ktorom  musia byť tieto tituly uvedené. Výstavný poriadok klubu v 
takomto prípade podlieha schváleniu prezídia SKJ. 

- Usporiadanie špeciálnej alebo klubovej výstavy, kde je súčasťou názvu slovo 
svetový, európsky, alebo medzinárodný  a zadávanie titulov, kde sú tieto 
pomenovania ich súčasťou,  je možné len v prípade ak je takáto výstava 
usporiadaná pod patronátom nadnárodného združenia klubov chovateľov 
plemena, príp. plemien, ktoré sa plne hlási k princípom a ideám FCI a zároveň 
je usporiadanie takejto výstavy schválené prezídiom SKJ. V prípade 
slovenských národných plemien môže o usporiadaní klubovej a špeciálnej 
výstavy s vyššie uvedeným názvom a titulmi rozhodnúť prezídium SKJ. 

- Usporiadanie špeciálnej alebo klubovej výstavy, kde je súčasťou názvu slovo, 
ktoré sa viaže k územiu presahujúceho hranice Slovenska,  (napríklad 
stredoeurópsky a ďalšie) a zadávanie titulov, kde je toto slovo ich súčasťou,  
je možné len v prípade, ak je takáto výstava usporiadaná  na základe 
písomnej dohody chovateľského klubu zastrešujúceho príslušné plemeno v 
štruktúrach SKJ a chovateľských klubov zastrešujúcich plemeno v štruktúrach 
členov FCI minimálne z ďalších troch susedných krajín, resp. krajín, ktoré sú v 
názve uvedené.  Usporiadanie takejto výstavy musí podliehať schváleniu 
prezídia SKJ. V prípade slovenských národných plemien môže o usporiadaní 
klubovej a špeciálnej výstavy s vyššie uvedeným názvom a titulmi rozhodnúť 
prezídium SKJ. 

 
- Usporiadateľ je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát 

SKJ a sekretariát príslušného zväzu, povýstavný katalóg s výsledkami, 
z ktorých musí byť zrejmé, ktorí jedinci získali čakateľstvo na slovenské 
šampionáty krásy a vyúčtovanie udelených čakateľstiev. 

 
- Chovateľský klub usporiadajúci výstavu s udeľovaním CAC je povinný 3 roky 

archivovať kópie knihy rozhodcu alebo posudkových listov, na ktorých musia 
byť riadne vyznačené všetky zadané známky, tituly a čakateľstvá. 

 
- Chovateľský klub môže požiadať o možnosť udeľovať CAC na tretej výstave 

v jednej výstavnej sezóne jeden krát za 3 roky. 
 

- Za opodstatnené dôvody na podanie žiadosti na udeľovanie CAC na tretej 
výstave organizovanej chovateľským klubom v jednej výstavnej sezóne sa 
môžu považovať: 
1. Usporiadane svetovej, európskej, medzinárodnej klubovej alebo špeciálnej 

výstavy pod patronátom nadnárodného združenia klubov chovateľov 
plemena, príp. plemien, ktoré sa plne hlási k princípom a ideám FCI.  

2. Usporiadanie výstavy pri príležitosti významného výročia chovateľského 
klubu. 

3. Usporiadanie medzinárodného klubového podujatia v spolupráci minimálne 
s dvoma zahraničnými chovateľskými klubmi, zastrešujúcimi rovnaké 
plemeno, resp. plemená.  
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- Vo výnimočných prípadoch, na základe žiadosti chovateľského klubu 
adresovanej strešnej organizácii klubu a po odporučení zastrešujúcou 
organizáciou, môže  prezídium SKJ schváliť udeľovanie CAC na ďalšej výstave 
v jednej výstavnej sezóne pre plemeno, resp. plemená, ktoré príslušný 
chovateľský klub zastrešuje, so zaplatením poplatku stanoveného Prezídiom 
SKJ. 

 
Schválené Valným zhromaždením Slovenskej kynologickej jednoty dňa 28.4.2022. 
 
Tieto podmienky udeľovania CAC na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi 
sú platné od 29.4.2022. 
 
 
 


