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PREAMBULA 
 
 
Tento výstavný poriadok Slovenského klubu maltézskych psíkov (v skratke „SKMP“ alebo „klub“) upravuje 
podmienky pre udeľovanie klubových titulov za výsledky súťažiaceho jedinca / súťažiacich jedincov  (ďalej aj ako 
„jedinca“ alebo „jedincov“) dosiahnuté na výstavách poriadaných klubom, za  chovateľské výsledky a za výsledky 
v klubových súťažiach. 
 
 
Tituly udeľované za výsledky na výstavách usporiadaných klubom – pre súťažiacich jedincov všetkých 
účastníkov výstav: 

• KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY BABY ( pes a suka ), 

• KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY PUPPY ( pes a suka ), 

• KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN KRÁSY ( pes a suka ) 

• KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY ( pes a suka ), 

• KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY ( pes a suka ) 

• KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY ( pes a suka ), 

• KLUBOVÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY (pes a suka) 

• KLUBOVÝ SUPER GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY ( pes a suka ) 

• KLUBOVÝ VÍŤAZ JUNIOR (pes a suka) 

• KLUBOVÝ VÍŤAZ ( pes a suka) 

• KLUBOVÝ VÍŤAZ baby a puppy  (pes aj suka ) 

• VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY JUNIOR (pes a suka)  

• VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY ( pes a suka ) 

• VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY baby a puppy ( pes a suka ) 

• VÍŤAZ  ŠV CLUB CUP  JUNIOR ( pes a suka ) 

• VÍŤAZ ŠV CLUB CUP  (pes a suka ) 

• VÍŤAZ ŠV CLUB CUP baby a puppy ( pes a suka ) 

• VÍŤAZ  ŠV SPECIAL CUP JUNIOR  ( pes a suka ) 

• VÍŤAZ  ŠV SPECIAL CUP  ( pes a suka ) 

• VÍŤAZ  ŠV SPECIAL CUP baby a puppy  ( pes a suka ) 
 
 
Čestné tituly udeľované za dosiahnuté chovateľské výsledky - len pre súťažiacich jedincov vo vlastníctve 
riadnych členov klubu: 

• PLEMENNÍK ŠAMPIÓN 

• CHOVNÁ SUČKA ŠAMPIÓNKA 
 

 
Tituly udeľované v klubových TOP súťažiach - len pre súťažiacich jedincov vo vlastníctve riadnych členov klubu: 

• NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK JUNIOR ( pes a suka ) ( po anglicky „TOP JUNIOR MALTESE“ ) 

• NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK ( pes a suka ) – ( po anglicky „TOP MALTESE“ ) 

• NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK VETERÁN – ( po anglicky  „TOP VETERAN MALTESE“ ) 

• NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA – ( po anglicky „TOP MALTESE KENNEL“ )   

• NAJLEPŠÍ KLUBOVÝ VYSTAVOVATEĽ – ( po anglicky „THE BEST HANDLER“ )  

• NAJLEPŠÍ MLADÝ KLUBOVÝ VYSTAVOVATEĽ (po anglicky „THE BEST JUNIOR HANDLER“ ) *  
 
*   Poznámka: tento titul môže byť udelený aj súťažiacemu jedincovi vo vlastníctve rodinného príslušníka  

riadneho člena klubu. 
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KAPITOLA  I. 
ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
 

TOP súťaže budú vyhodnocované jedenkrát ročne vždy za celý príslušný kalendárny rok.  

Záujemcovia, ktorí sa chcú do súťaží zapojiť, zašlú na konci výstavnej sezóny, najneskôr však do 20. februára 
nasledujúceho roka, tieto podklady :  

- fotokópiu preukazu o pôvode súťažiaceho jedinca (importovaným jedincom sa body započítavajú odo dňa 
zapísania SPKP čísla do PP, v prípade riadnych členov klubu, ktorí majú trvalý pobyt / bydlisko v zahraničí 
sa u importovaných jedincov započítavajú body odo dňa preregistrácie jedinca v krajine, kde má majiteľ 
trvalé bydlisko a má preregistráciu zapísanú v PP), 

- fotokópiu výstavných ocenení (spolu s kópiami výstavných kartičiek, ak boli vydané), 

- prehľad získaných ocenení a bodov (druh výstavy, ocenenie + tituly = body), ktoré si vypracuje každý 
zúčastnený v súťaži sám , 

- uvedenie názvu TOP súťaže / súťaží, do ktorých sa záujemca prihlasuje.  

 

Pokyny pre bodovanie: 

- Pre súťaže jedincov vo vlastníctve riadnych členov klubu sa body za získané výstavné tituly a umiestnenie 
uvádzajú podľa nižšie uvedenej tabuľky.  

- V prípade získania titulu, ktorý nie je uvedený v nasledujúcej tabuľke, výstavný referent prizná jedincovi body 
podľa titulu podobného typu.   

- Počet dosiahnutých bodov jedinca za umiestnenie na Európskej a Svetovej výstave krásy sa vynásobí 
piatimi. 

- Pre súťaže o najlepšieho vystavovateľa a najlepšieho mladého vystavovateľa sa k bodom jedincov  
vo vlastníctve riadnych členov klubu  za každú účasť na výstave v SR pripočítava 10 bodov. 

- Pre súťaže o najlepšieho vystavovateľa a najlepšieho mladého vystavovateľa sa k bodom jedincov  
vo vlastníctve riadnych členov klubu za každú účasť na výstave v zahraničí pripočítava 20 bodov. 

- Pre súťaže o najlepšieho vystavovateľa a najlepšieho mladého vystavovateľa sa za každú účasť  
na Európskej a Svetovej výstave krásy pripočítava 50 bodov. 

- Ak  nebude vypracovaný rozpis bodov súhlasiť  s posudkovými listami, body nebudú priznané.  

- Pri nedodržaní organizačných pokynov, nebude jedinec zaradený do TOP súťaží. 
          
 
Žiadosť o priznanie príslušného titulu spolu s podkladmi je potrebné zaslať  poštou alebo e-mailom   
na adresu výstavného referenta klubu. 

 

Poznámka:  
Za umiestnenie v Klubovej súťaži Top maltese sa súťažiacim jedincom pripočítavajú body za umiestnenie v jednotlivých 
kategóriách za rok predchádzajúci vyhodnocovanému roku nasledovne: 

I. miesto – 30 bodov, II. miesto – 20 bodov, III. miesto – 10 bodov, každé ďalšie umiestnenie 5 bodov.   

Tieto body si nevyhodnocuje člen klubu, ale ich pripočítava súťažiacim jedincom poradca chovu po vyhodnotení súťaží za 
príslušný kalendárny rok. 
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Nasledujúca tabuľka určuje počet bodov za získané hodnotenie na výstavách: 

OCENENIE, TITUL NV, Celoštátna, OV 
MVP, Klubová, Špeciálna,  ŠV Club 
Cup, ŠV Special Cup, Victory 
Show, Eur. výst., Svet. výst. 

 

Trieda baby, puppy, mladých, stredná, otvorená, šampiónov, víťazov, veteránov, čestná, ostrihaných, chovných jed. 

VN 1, V1 4 5 

VN2, V 2 3 4 

VN3, V 3 2 3 

V 4, V bez poradia 1 2 

N, VD 1 1 

Víťaz triedy  (male, female) všetky triedy 4 5 

CAJC, CAC 10 15 

JCC, CC - 15 

Res. CAC 5 7 

CACIB - 20 

Res CACIB - 15 

 

T I T U L Y    

BOB, BOB Junior (BOJ), Primus Junior 20 25 

BOS 15 20 

Najlepší pes / suka všetky triedy 10 15 

Víťaz: Derby, Klubový, GrandPrix, Národný, VŠV, VSC, VCC, OV, 
15 20 

Mesta, Štátu, Victory –  všetky triedy 

Európsky / Stredoeurópsky víťaz, všetky triedy - 100 

Vice európsky / Vice Stredoeurópsky víťaz, všetky triedy - 80 

Svetový víťaz, všetky triedy - 150 

Vice Svetový víťaz, všetky triedy - 120 

Best/BOB/ baby, puppy, veterán, tr.čestná., ostrihaných, 
chovných jed. 10 15 

 

S Ú Ť A Ž E   

1. miesto BOG – všetky triedy 40 40 

2. miesto BOG – všetky triedy 30 30 

3. miesto BOG – všetky triedy 20 20 

4. miesto a užší výber bez poradia 10 10 

1. miesto BIS / BOD,  Víťaz výstavy – všetky triedy 60 60 

2. miesto BIS / BOD,  Víťaz výstavy – všetky triedy 50 50 

3. miesto  BIS / BOD,  Víťaz výstavy – všetky triedy 40 40 

4. miesto a užší výber bez poradia 20 20 

SUPER BIS - víťaz   40 40 

 

Š A M P I O N Á T Y     

Interšampión (C.I.B.) 120 

Všetky národné šampionáty FCI 50 

Všetky klubové šampionáty  50 

 

ZÁVEREČNÉ  SÚŤAŽE  –  body do TOP Kennel, TOP Handler 

1.miesto - Najlepšia chovatelská skupina 15 15 

2.miesto 10 10 

3.miesto 5 5 

1.miesto - Najlepší pár psov 15 15 

2.miesto 10 10 

3.miesto 5 5 

TOP Family - 10 
 

Za umiestnenie  jedinca v celoštátnej súťaži SLOVAKIA DOG CUP sa určuje nasledovné bodové hodnotenie: 
Za umiestnenie jedinca v plemene: I. miesto 50 bodov, II. miesto 40 bodov, III. miesto 30 bodov 
BOG IX. skup. FCI:   I. miesto 50 bodov, II. miesto 40 bodov, III. miesto 30 bodov 
BIS:     I. miesto 70 bodov, II. miesto 60 bodov, III. miesto 50 bodov 
 
Za umiestnenie  v záverečnej súťaži šampión šampiónov: I. miesto 40 bodov, II. miesto 30 bodov, III. miesto 20 bodov  (všetky triedy).  
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KAPITOLA  II. 
PORIADKY PRE PRIZNANIE KLUBOVÝCH TITULOV 

 

 
Poriadok pre zadávanie titulu 

KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY BABY 

 
Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVY ŠAMPIÓN KRÁSY BABY je potrebné získať :  
 

• 2x VN1  v triede Baby (mladší dorast) na výstavách usporiadaných SKMP, od dvoch rôznych posudzovateľov, 
alebo 

• 1x VN1 spolu s titulom  Best Baby.    

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti 
o priznanie titulu je potrebné priložiť posudkové listy z príslušných výstav. 

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo suku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 10 €. 

 

Poriadok pre zadávanie titulu 
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY PUPPY 

 
Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVY ŠAMPIÓN KRÁSY PUPPY je potrebné získať :  
 

• 2x VN1  v triede Puppy (dorast) na výstavách usporiadaných SKMP, od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

• 1x VN1 spolu s titulom Best Puppy.    

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti 
o priznanie titulu je potrebné priložiť  posudkové listy  z príslušných výstav. 

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár).  

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo suku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 10 €. 

 

Poriadok pre zadávanie titulu 
KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN KRÁSY  

 
Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  
 

• 2x JCC  na výstavách usporiadaných SKMP, od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

• 1x JCC spolu s titulom BEST OF JUNIOR (v skratke BOJ). 

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

• Tento CC sa už nemôže započítať pre získanie iného titulu klubového šampióna.  

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti 
o priznanie titulu je potrebné priložiť posudkové listy a JCC kartičky z príslušných výstav.  

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár).  

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo sučku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 15 €. 
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Poriadok pre zadávanie titulu 
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY 

 
Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  
 

• 3x CC  na výstavách usporiadaných SKMP, od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

• 2x CC vždy spolu s jedným z titulov: Klubový víťaz (KV), Víťaz špeciálnej výstavy (VŠV), Víťaz  ŠV Special Cup  
(VSC), Víťaz  ŠV Club Cup (VCC)  od dvoch rôznych posudzovateľov.  

• Tieto CC sa už nemôžu započítať pre získanie iného titulu klubového šampióna.  

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti o priznanie 
titulu je potrebné priložiť  posudkové listy a CC kartičky z príslušných výstav.  

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo sučku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 15 €. 

 
 

Poriadok pre zadávanie titulu 
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPIÓN KRÁSY  

 

 
Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
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. 

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti o priznanie 
titulu je potrebné priložiť  posudkové listy z príslušných výstav.  

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo sučku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu  je 15 €. 

 

Poriadok pre zadávanie titulu 
 KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY  

 

Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  
 

• Pes alebo suka musí byť držiteľom titulu KLUBOVÝ ŠAMPIÓN KRÁSY. 

• 3x CC  v triede šampiónov / víťazov  na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov, alebo 

• 2x CC v triede šampiónov / víťazov  spolu s jedným z titulov: Klubový víťaz (KV), Víťaz špeciálnej výstavy 
(VŠV), Víťaz ŠV Special Cup  (VSC), Víťaz ŠV Club Cup (VCC)  od dvoch rôznych posudzovateľov.  

• Tieto CC sa už nemôžu započítať pre získanie iného titulu  klubového šampióna.  

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti o priznanie 
titulu je potrebné priložiť  posudkové listy a CC kartičky z príslušných výstav.  

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo sučku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 15 €. 

 
 
 

 

 



VÝSTAVNÝ PORIADOK SKMP 
zo dňa 15. 09. 2019 

 6 

 
 

Poriadok pre zadávanie titulu 
 KLUBOVÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY  

 

Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  
 

• Pes alebo suka musí byť držiteľom titulu KLUBOVÝ GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY. 

• 3x CC  v triede šampiónov / víťazov  na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov. 

• 2x CC v triede šampiónov / víťazov  spolu s jedným z titulov: Klubový víťaz (KV), Víťaz špeciálnej výstavy 
(VŠV), Víťaz ŠV Special Cup  (VSC), Víťaz ŠV Club Cup (VCC)  od dvoch rôznych posudzovateľov.  

• Tieto CC sa už nemôžu započítať pre získanie iného titulu  klubového šampióna.  

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti o priznanie 
titulu je potrebné priložiť  posudkové listy a CC kartičky z príslušných výstav.  

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo sučku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 15 €. 

 

Poriadok pre zadávanie titulu 
 KLUBOVÝ SUPER GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY  

 

Zadáva  sa súťažiacemu jedincovi len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu titulu KLUBOVÝ SUPER GRAND ŠAMPIÓN KRÁSY je potrebné získať :  
 

• Pes alebo suka musí byť držiteľom titulu KLUBOVÝ VÝSTAVNÝ ŠAMPIÓN KRÁSY. 

• 3x CC  v triede šampiónov / víťazov  na výstavách usporiadaných SKMP od dvoch rôznych posudzovateľov. 

• 2x CC v triede šampiónov / víťazov  spolu s jedným z titulov: Klubový víťaz (KV), Víťaz špeciálnej výstavy 
(VŠV), Víťaz ŠV Special Cup  (VSC), Víťaz ŠV Club Cup (VCC)  od dvoch rôznych posudzovateľov.  

• Tieto CC sa už nemôžu započítať pre získanie iného titulu  klubového šampióna.  

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa / suky. K žiadosti o priznanie 
titulu je potrebné priložiť  posudkové listy a CC kartičky z príslušných výstav.  

• Ocenený jedinec získa titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  psa alebo sučku  do triedy šampiónov. 

• Poplatok za vecnú cenu je 15 €. 

 

 
Poriadok pre zadávanie čestného klubového titulu 

PLEMENNÍK ŠAMPIÓN  

 
Zadáva  sa psovi za prínos do chovu len jedenkrát, aj v prípade, že by splnil podmienky na priznanie tohto titulu niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu čestného klubového titulu PLEMENNÍK ŠAMPIÓN je potrebné splniť nasledovné podmienky :  
 

• Minimálne traja priami potomkovia oceňovaného psa získali titul šampióna krásy (klubový, národný, 
medzinárodný). 

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa psa. K žiadosti o priznanie titulu je 
potrebné priložiť  kópie získaných šampionátov priamych potomkov spolu s kópiami ich Preukazov o pôvode. 

• Oceňovaný pes musí byť vo vlastníctve riadneho člena SKMP, potomkovia šampióni nemusia byť  vo vlastníctve 
riadneho člena SKMP. 

• Ocenený pes získa bezplatne titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  na výstavách psa do triedy šampiónov. 

• Titul je možné udeliť pri splnení všetkých podmienok úspešnému plemennému psovi aj in memoriam. 
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Poriadok pre zadávanie čestného klubového titulu 
CHOVNÁ SUČKA ŠAMPIÓNKA 

 
Zadáva sa sučke za prínos do chovu len jedenkrát, aj v prípade, že by splnila podmienky na priznanie tohto titulu 
niekoľkokrát.  
K dosiahnutiu čestného klubového titulu CHOVNÁ SUČKA ŠAMPIÓNKA je potrebné splniť nasledovné podmienky :  
 

• Minimálne traja priami potomkovia oceňovanej sučky získali titul šampióna krásy (klubový, národný, 
medzinárodný). 

• Uvádza sa v Preukaze o pôvode psa, zapisuje ho SKMP na základe žiadosti majiteľa sučky. K žiadosti o priznanie titulu 
je potrebné priložiť  kópie získaných šampionátov priamych potomkov spolu s kópiami ich Preukazov o pôvode. 

• Oceňovaná sučka musí byť vo vlastníctve riadneho člena SKMP, potomkovia šampióni nemusia byť  vo vlastníctve 
riadneho člena SKMP. 

• Ocenená sučka získa bezplatne titul osvedčený diplomom a vecnú cenu (pohár). 

• Tento titul neoprávňuje zaradiť  na výstavách sučku  do triedy šampiónov. 

• Titul je možné udeliť pri splnení všetkých podmienok úspešnej chovnej sučke aj in memoriam. 

 

 

Poriadok pre zadávanie titulu 
NAJLEPŠÍ  MALTÉZSKY PSÍK JUNIOR  ( po anglicky „TOP JUNIOR MALTESE“ ) 

 Tento titul sa udeľuje najkrajšiemu mladému psovi a suke v jednej výstavnej sezóne.  

Podmienky udelenia titulu:   

• Majiteľ súťažiaceho jedinca musí byť  riadnym členom SKMP. 

• Jedinec musí mať pridelené SPKP číslo a zapísané v Preukaze o pôvode psa (u riadnych členov klubu, ktorí majú 
trvalý pobyt / bydlisko v zahraničí, musí mať súťažiaci jedinec registráciu v krajine, kde má majiteľ trvalé bydlisko 
a zapísanú v PP). 

• Podmienkou je povinná účasť na klubovej, špeciálnej alebo niektorej inej výstave usporiadanej klubom v príslušnom 
roku. (Výnimky povoľuje výbor klubu). 

• Do súťaže možno započítať psovi / suke body dosiahnuté v jednej výstavnej sezóne na výstavách od 3 mesiacov do 
18 mesiacov veku.   

• Vyhodnotení budú všetci prihlásení jedinci v každej kategórii (pes a suka), ktorí splnili súťažné podmienky, všetci  
dostanú diplom. 

• Najlepší pes a najlepšia suka získajú titul NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK JUNIOR (po anglicky „TOP JUNIOR MALTESE“) 
osvedčený diplomom a vecnú cenu. 

 
 

Poriadok pre zadávanie titulu 
NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK  ( po anglicky „TOP MALTESE“ ) 

 

Tento titul sa udeľuje najkrajšiemu psovi a suke v jednej výstavnej sezóne.  

Podmienky udelenia titulu:   

• Majiteľ súťažiaceho jedinca musí byť  riadnym členom SKMP. 

• Jedinec musí mať pridelené SPKP číslo a zapísané v Preukaze o pôvode psa (u riadnych členov klubu, ktorí majú 
trvalý pobyt / bydlisko v zahraničí, musí mať súťažiaci jedinec registráciu v krajine, kde má majiteľ trvalé bydlisko 
a zapísanú v PP). 

• Podmienkou je povinná účasť na klubovej, špeciálnej alebo niektorej inej výstave usporiadanej klubom v príslušnom 
roku. (Výnimky povoľuje výbor klubu). 

• Vyhodnotení budú všetci prihlásení jedinci v každej kategórii (pes a suka), ktorí splnili súťažné podmienky, všetci  
dostanú diplom. 

• Najlepší pes a najlepšia suka získajú titul NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK (po anglicky „TOP MALTESE“) osvedčený 
diplomom a vecnú cenu. 
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Poriadok pre zadávanie titulu 
NAJLEPŠÍ  MALTÉZSKY PSÍK VETERÁN  ( po anglicky „TOP VETERAN MALTESE“ ) 

 

Tento titul sa udeľuje najkrajšiemu zo súťažiacich jedincov vo veteránskom veku v jednej výstavnej sezóne.  

Podmienky udelenia titulu:   

• Majiteľ súťažiaceho jedinca musí byť  riadnym členom SKMP. 

• Jedinec musí mať pridelené SPKP číslo a zapísané v Preukaze o pôvode psa (u riadnych členov klubu, ktorí majú 
trvalý pobyt / bydlisko v zahraničí, musí mať súťažiaci jedinec registráciu v krajine, kde má majiteľ trvalé bydlisko 
a zapísanú v PP). 

• Podmienkou je povinná účasť na klubovej, špeciálnej alebo niektorej inej výstave usporiadanej klubom v príslušnom 
roku. (Výnimky povoľuje výbor klubu). 

• Vyhodnotení budú všetci prihlásení jedinci v každej kategórii (pes a suka), ktorí splnili súťažné podmienky, všetci  
dostanú diplom. 

• Najlepší jedinec získa titul NAJLEPŠÍ MALTÉZSKY PSÍK VETERÁN (po anglicky „TOP VETERAN MALTESE“) 
osvedčený diplomom a vecnú cenu. 

 

 

Poriadok pre zadávanie titulu  
NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA ( po anglicky „TOP MALTESE KENNEL“ ) 

 

Tento titul sa udeľuje najúspešnejšej chovateľskej stanici v jednej výstavnej sezóne.  

Podmienky udelenia titulu:   

• Posudzujú sa všetky jedince z príslušnej chovateľskej stanice v príslušnom roku. 

• Posudzované jedince nemusia byť vo vlastníctve majiteľa posudzovanej chovateľskej stanice. 

• Majiteľ súťažiacej chovateľskej stanice musí byť  riadnym členom SKMP s priznaným chráneným názvom 
chovateľskej stanice. 

• Vyhodnotené budú všetky prihlásené chovateľské stanice, ktoré splnili súťažné podmienky, všetky chovateľské 
stanice dostanú diplom. 

• Najlepšia chovateľská stanica získa titul NAJLEPŠIA CHOVATEĽSKÁ STANICA  (po anglicky „TOP MALTESE 
KENNEL“) osvedčený diplomom a vecnú cenu. 

 
 
 

Poriadok pre zadávanie titulu 
NAJLEPŠÍ KLUBOVÝ VYSTAVOVATEĽ  ( po anglicky „THE BEST HANDLER“) 

 

 

Tento titul sa udeľuje najúspešnejšiemu vystavovateľovi v jednej výstavnej sezóne.  

Podmienky udelenia titulu:   

• Súťažiaci vystavovateľ musí byť riadnym členom klubu. Posudzujú sa všetky jedince vo vlastníctve vystavovateľa 
alebo jeho rodinného príslušníka, ktoré súťažiaci vystavovateľ v danej výstavnej sezóne predvádzal.  

• Jedince musia mať pridelené SPKP číslo  a zapísané v Preukaze o pôvode psa (u riadnych členov klubu, ktorí majú 
trvalý pobyt / bydlisko v zahraničí, musí mať súťažiaci jedinec registráciu v krajine, kde má majiteľ trvalé bydlisko 
a zapísanú v PP).  

• Podmienkou je povinná účasť na klubovej, špeciálnej alebo niektorej inej výstave usporiadanej klubom 
v príslušnom roku. 

• Vyhodnotení budú všetci prihlásení kluboví vystavovatelia, ktorí splnili súťažné podmienky, všetci dostanú diplom. 

• Najlepší vystavovateľ získa titul NAJLEPŠÍ KLUBOVÝ VYSTAVOVATEĽ (po anglicky „THE BEST HANDLER“) 
osvedčený diplomom a vecnú cenu. 
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Poriadok pre zadávanie titulu 
NAJLEPŠÍ MLADÝ KLUBOVÝ VYSTAVOVATEĽ  ( po anglicky „ THE BESTJUNIOR HANDLER“) 

 

 

Tento titul sa udeľuje najúspešnejšiemu vystavovateľovi (do 18 rokov) v jednej výstavnej sezóne.  

Podmienky udelenia titulu:   

• Súťažiaci mladý vystavovateľ je riadnym členom klubu alebo v súlade so stanovami klubu rodinným príslušníkom 
riadneho člena klubu.  

• Posudzujú sa všetky jedince plemena maltézsky psík, ktoré mladý vystavovateľ v danej sezóne vystavoval. 

• Jedince musia mať pridelené SPKP číslo a zapísané v Preukaze o pôvode psa (u riadnych členov klubu, ktorí majú 
trvalý pobyt / bydlisko v zahraničí, musí mať súťažiaci jedinec registráciu v krajine, kde má majiteľ trvalé bydlisko 
a zapísanú v PP).  

• Podmienkou je povinná účasť na klubovej, špeciálnej alebo niektorej inej výstave usporiadanej klubom 
v príslušnom roku. 

• Vyhodnotení budú všetci prihlásení mladí kluboví vystavovatelia, ktorí splnili súťažné podmienky, všetci dostanú 
diplom. 

• Najlepší vystavovateľ získa titul NAJLEPŠÍ MLADÝ KLUBOVÝ VYSTAVOVATEĽ (po anglicky „THE BEST JUNIOR 
HANDLER“) osvedčený diplomom a vecnú cenu. 

 
 

 
Poriadok pre zadávanie titulov na výstave 

     KLUBOVÁ VÝSTAVA so zadávaním  CAC / CAJC   
 

Na KLUBOVEJ VÝSTAVE SKMP  sa zadávajú tieto tituly ( nie sú nárokové ) :  

• CAJC – môže získať  pes aj suka v triede mladých ocenení známkou V1. 

• JCC – získava pes aj suka v triede mladých ocenení titulom CAJC. 

• CAC – môže získať pes aj suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov ocenení známkou V1.  

• CC – získava pes aj suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov ocenení titulom CAC. 

• Klubový víťaz  junior  (KVJ) – získava mladý pes aj suka ocenení titulom CAJC.   

• Najlepší mladý jedinec plemena (Best of Junior - BOJ) – získava najlepší mladý pes alebo mladá suka. Súťažia 
jedinci ocenení titulmi KVJ. 

• Klubový víťaz (KV)  –  získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených titulom CAC. Súťažia zvlášť psi  
a zvlášť suky z tried  strednej, otvorenej, šampiónov ocenení titulmi CAC. 

• Klubový víťaz baby (KV baby) – získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených známkou VN1 v triede 
baby.  

• Klubový víťaz puppy (KV puppy) – získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených známkou VN1 
v triede puppy.  

• Best Baby – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením KV baby. 

• Best Puppy – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením KV puppy.  

• Best Veterán – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením V1 z triedy veteránov. 

• Best Honour class – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia Jedinci ocenení V1 z triedy čestnej. 

• Víťaz Ostrihaných – získava najlepší ostrihaný pes alebo suka. Súťažia jedinci ocenení V1 z triedy ostrihaných. 

• Víťaz plemena (BOB – Best of Breed) – získava najlepší pes alebo suka plemena. Súťažia jedinci s titulom - 
Primus junior, KV pes, KV suka, Best veterán. 

• Najlepší jedinec opačného pohlavia (BOS – Best opposite sex) – získava najlepší jedinec z pohlavia, v ktorom 
nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB). 
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Poriadok pre zadávanie titulov na výstave  
ŠPECIÁLNA  VÝSTAVA so zadávaním  CAC / CAJC   

 

Na ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVE SKMP  sa zadávajú tieto tituly ( nie sú nárokové ) :  

• CAJC – môže získať pes aj suka v triede mladých ocenení známkou V1. 

• JCC - získava pes aj suka v triede mladých ocenení titulom CAJC. 

• CAC – môže získať pes aj suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov ocenení známkou V1.  

• CC - získava pes aj suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov ocenení titulom CAC. 

• Víťaz Špeciálnej výstavy junior (VŠVJ) – získava mladý pes aj mladá suka ocenení titulom CAJC.  

• Najlepší mladý jedinec plemena (Best of Junior - BOJ) - získava najlepší mladý pes alebo mladá suka. Súťažia 
jedinci ocenení titulmi VŠVJ. 

• Víťaz Špeciálnej výstavy (VŠV)  -  získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených titulom CAC. 
Súťažia zvlášť psi  a zvlášť suky z tried  strednej, otvorenej, šampiónov ocenení titulmi CAC.  

• Víťaz Špeciálnej výstavy baby (VŠV baby)  -  získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených známkou 
VN1 v triede baby. 

• Víťaz Špeciálnej výstavy puppy (VŠV puppy)  -  získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených 
známkou VN1 v triede puppy. 

• Best Baby – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením VŠV baby. 

• Best Puppy – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením VŠV puppy.  

• Best Veterán – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením V1 z triedy veteránov. 

• Best Honour class – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia Jedinci ocenení V1 z triedy čestnej. 

• Víťaz Ostrihaných – získava najlepší ostrihaný pes alebo suka. Súťažia jedinci ocenení V1 z triedy ostrihaných 

• Víťaz plemena (BOB – Best of Breed) – získava najlepší pes alebo suka plemena. Súťažia jedinci s titulom - 
Primus junior, Víťaz špeciálnej výstavy pes, Víťaz špeciálnej výstavy suka, Best veterán. 

• Najlepší jedinec opačného pohlavia (BOS - Best opposite sex) - získava  najlepší jedinec z pohlavia, v ktorom 
nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB). 

 

 

Poriadok pre zadávanie titulov na špeciálnej výstave 
„CLUB CUP“ bez zadávania CAC / CAJC 

 

Na špeciálnej výstave „CLUB CUP“ SKMP  sa zadávajú tieto tituly ( nie sú nárokové ) : 

• JCC – môže získať pes aj suka v triede mladých ocenení známkou V1. 

• CC – môže získať pes aj suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov, víťazov ocenení známkou V1. 

• Víťaz triedy – získava pes aj suka z triedy baby, puppy, mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, víťazov, 
veteránov, čestnej, chovných jedincov, ostrihaných ocenení známkou VN1 alebo V1. 

• Víťaz  ŠV Club CUP Junior (VCCJ) – získava najlepší mladý pes a mladá suka ocenení titulom JCC.  

• Najlepší mladý jedinec plemena (Best of Junior - BOJ)  –  získava najlepší pes alebo suka z jedincov ocenených 
titulmi VCCJ.  

• Víťaz ŠV Club Cup (VCC) – získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených titulom CC. Súťažia zvlášť 
psi  a zvlášť suky víťazi tried strednej, otvorenej, šampiónov, víťazov ocenení titulom CC. 

• Víťaz ŠV Club Cup baby  (VCC baby) – získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených známkou VN1 
v triede baby. 

• Víťaz ŠV Club Cup puppy  (VCC puppy) – získava najlepší pes aj suka spomedzi jedincov ocenených známkou 
VN1 v triede puppy. 

• Best Baby – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením VCC baby. 

• Best Puppy – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením VCC puppy.  

• Best Veterán – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením V1 z triedy veteránov. 

• Best Honour class – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia Jedinci ocenení V1 z triedy čestnej. 
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• Víťaz Ostrihaných – získava najlepší ostrihaný pes alebo suka. Súťažia jedinci ocenení V1 z triedy ostrihaných. 

• Najlepší chovný jedinec – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci ocenení V1 z triedy chovných jedincov. 

• Víťaz plemena (BOB – Best of Breed) −  získava najlepší pes alebo suka plemena. Súťažia jedinci s titulom – 
Primus junior, Víťaz Club ŠV Cup pes, Víťaz ŠV Club Cup suka, Best veterán. 

• Najlepší jedinec opačného pohlavia (BOS - Best opposite sex) - získava  najlepší jedinec z pohlavia, v ktorom 
nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB). 

Trieda víťazov je prístupná iba pre riadnych členov klubu. Pre zaradenie jedinca do tejto triedy je potrebné 
splniť rovnaké podmienky ako pre triedu šampiónov.  

 

 
 

Poriadok pre zadávanie titulov na špeciálnej výstave  
„SPECIAL CUP“ bez zadávania CAC / CAJC 

 
Na špeciálnej výstave „SPECIAL CUP“ SKMP  sa zadávajú tieto tituly ( nie sú nárokové ) : 

• JCC – môže získať pes aj suka v triede mladých ocenení známkou V1. 

• CC – môže získať pes aj suka v triede strednej, otvorenej, šampiónov, víťazov ocenení známkou V1. 

• Víťaz triedy – získava pes aj suka z triedy baby, puppy, mladých, strednej, otvorenej, šampiónov, víťazov, 
veteránov, čestnej, chovných jedincov, ostrihaných ocenení známkou VN1 alebo V1. 

• Víťaz ŠV Special Cup Junior (VSCJ) – získava najlepší mladý pes a najlepšia mladá suka ocenení titulom JCC  

• Najlepší mladý jedinec plemena (Best of Junior - BOJ)  –  získava najlepší pes alebo suka z jedincov ocenených 
titulmi VSCJ. 

• Víťaz ŠV Special Cup (VSC) – získava najlepší pes a aj suka spomedzi jedincov ocenených titulom CC. Súťažia 
zvlášť psi  a zvlášť suky víťazi tried strednej, otvorenej, šampiónov, víťazov ocenení titulom CC.  

• Víťaz ŠV Special Cup baby (VSC baby) – získava najlepší pes a aj suka spomedzi jedincov ocenených známkou 
VN1 v triede baby. 

• Víťaz ŠV Special Cup puppy (VSC puppy) – získava najlepší pes a aj suka spomedzi jedincov ocenených 
známkou VN1 v triede puppy. 

• Best Baby – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením VSC baby. 

• Best Puppy – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením VSC puppy.  

• Best Veterán – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci s ocenením V1 z triedy veteránov. 

• Best Honour class – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia Jedinci ocenení V1 z triedy čestnej. 

• Víťaz Ostrihaných – získava najlepší ostrihaný pes alebo suka. Súťažia jedinci ocenení V1 z triedy ostrihaných. 

• Najlepší chovný jedinec – získava najlepší pes alebo suka. Súťažia jedinci ocenení V1 z triedy chovných jedincov. 

• Víťaz plemena  (BOB – Best of Breed) −  získava najlepší pes alebo suka plemena. Súťažia jedinci s titulom – 
Primus junior, Víťaz Special ŠV Cup pes, Víťaz ŠV Special Cup suka, Best veterán. 

• Najlepší jedinec opačného pohlavia (BOS - Best opposite sex) - získava  najlepší jedinec z pohlavia, v ktorom 
nebol udelený titul Víťaz plemena (BOB). 

Trieda víťazov je prístupná iba pre riadnych členov klubu. Pre zaradenie jedinca do tejto triedy je potrebné 
splniť rovnaké podmienky ako pre triedu šampiónov.  

 

 

 

Tento Výstavný poriadok SKMP bol schválený výročnou členskou schôdzou SKMP dňa 15. 09. 2019 a týmto dňom 
nadobúda platnosť a účinnosť.   

Týmto stráca platnosť predchádzajúci výstavný poriadok SKMP zo dňa 20. 05. 2018 

 


