
 



    
 

 

KLUBOVÁ VÝSTAVA * CLUB SHOW 

SLOVENSKÉHO LEONBERGER KLUBU  

(CAJC, CAC)  
So zadaním titulu Klubový víťaz / with Club winner title 

A BONITÁCIA 

Dátum/Date : 21.mája 2023 

Miesto/Place : Tesáre, Nové mlyny 

Rozhodca / Judge: 

Wolfgang Mayer (DE) 
 

 
 

Zadávané tituly / Titles: 

CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOS, BOB 

Klubový víťaz mladých 2023 (Junior Club Winner 2023),  

Klubový víťaz 2023 (Club Winner 2023) 

 

Uzávierka pre výstavu a bonitáciu / Entry close: 

01.05.2023 

(Uzávierka nebude predĺžená! Entry close will be not extended!) 

 

Prihlasovanie / Entry: 

www.clubdogshow.sk 

POZORNE SI PREČÍTAJTE PRPOZÍCIE!!! / PLEASE READ CAREFULLY!!! 

http://www.clubdogshow.sk/


ROZHODCA / THE JUDGE 

 

Wolfgang Mayer (DE) 
 

Prezident Nemeckého leonberger klubu, dlhoročný chovateľ, poradca chovu leonbergerov 

v Nemecku 

***** 

Chairman of German leonberger club, long year breeder, main breeding advisor of 

leonbergers in Germany 
 

 
 

 

 

Volám ssa Wolfgang Mayer a mám 64 rokov, žijem 

so svojou manželkou v mestečku Winhöring (v 

blízkosti Mníchova - München). 

 

Môj prvý leonberger ku nám prišiel pre 41 rokmi, 

viac ako 20 rokov chováme plemeno leonberger 

v našej chovateľskej stniaci Löwe von Bayern 

a momentálne máme doma dve leonbergerie 

slečny. 

 

Som rozhodca špecialista a posudzujem 

leonbergerov od 15.mája 1998. 

 

My name is Wolfgang Mayer and I am 64 years old. 

I live with my wife in the town of Winhöring (near 

Munich). 

 

My first Leonberger came to us 41 years ago, we 

have been breeding the Leonberger breed for 

more than 20 years in our kennel Löwe von Bayern 

and we currently have two female Leonbergers at 

home. 

 

I am a specialist judge and I have been judging 

Leonbergers since May 15, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM 

 

09:00 – 10:00 Príjem psov  

(vyžaduje sa vstupný list, očkovací preukaz, originál preukaz pôvodu 

psa). 

Entering the dogs  

(entry form is required, PET PASSPORT, original of pedigree) 

 

10:00 

 

Otvorenie výstavy, posudzovanie 

Opening of the show, judging 

 

Po posúdení 

After judging 

 

Po výstave 

After show 

 

Súťaže 

Competitions 

 

Bonitácia 

Bonitation 
 

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM / ACCOMPANYING PROGRAM 

 

PIATOK 

19.05.2023 od 12:00 príchod účastníkov a záujemcov o ubytovanie 

   od 18:00 večera 

   od 20:00 spoločné posedenie 

 

SOBOTA 

20.05.2023 od 07:30 raňajky 

   od 09:00 príjem psov 

   od 10:00 otvorenie a zahájenie výstavy 

   od 13:30 obed 

   od 16:00 Výročná členská schôdza SLK (po ukončení výstavy) 

   od 18:00 večera 

   od 20:00 spoločné posedenie pri príležitosti 30. výročia klubu 

 

NEDEĽA 

21.05.2023 od 07:30 raňajky 

   od 09:00 príjem psov 

   od 10:00 otvorenie a zahájenie výstavy 

   od 13:30 obed 

   od 14:30-15:00 Bonitácia (po ukončení výstavy) 

   ukončenie stretnutia, odchod účastníkov 

 

 

 

Počas celého kynologického víkendu Slovenského Leonberger Klubu, sú 

účastníkom k dispozícii reštaurácia, atrakcie, sociálne zariadenia... Detailné 

informácie o rekreačnom stredisku a jeho ponuke nižšie. 

 

During the entire cynological weekend of the Slovak Leonberger Club, the 

participants have access to restaurant, attractions, social facilities... Detailed 

information about the recreation center and its offer below. 



TRIEDY / CLASSES 

 

 

   Mladší dorast  od kompletného očkovania do 6 mesiacov  

Dorast  6 – 9 mesiacov 
Mladých  9 – 18 mesiacov 

Stredná  15 – 24 mesiacov 
Otvorená  od 15 mesiacov 

   Pracovná   od 15 mesiacov (treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát)  

Šampiónov  od 15 mesiacov (treba priložiť potvrdenie o šampionáte)  

Veteránov  od 8 rokov 

Čestná  pre psy s titulom Interšampión, šampión, klubový alebo 

národný víťaz (priložiť kópiu dokladu) 

 

 

Pes i suka môžu byť posúdené iba v jednej z tried. Preradenie do inej triedy nie je možné, 

iba chybou spôsobenou usporiadateľom.  

 

V každej triede sa určuje poradie prvých  štyroch jedincov s ocenením výborný alebo 

veľmi dobrý, v triede mladšieho dorastu a dorastu s ocenením veľmi nádejný. 

 

 

Minor Puppy  correctly vaccinated puppies up to 6 months  

Puppy  6-9 months 
Junior  9-18 months 

Intermediate  15-24 

months  

Open   15 months and over 

Working   15 months and over (FCI working certificate compulsory)  

Champion  15 months and over (Championship certificate compulsory)  

Veteran  8 years and over 

Honour  for dogs with titles Interchampion, Champion, National and 

Club winner (Title certificate compulsory) 

 

 

Dogs and bitches can be judged in one class only. Change of class is possible only in 

case of mistake of the organisator.  

 

In each class the  first  four  with  the grading excellent or very good are placed. In Minor 

puppy and Puppy class the  first  four with the grading very promising are placed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULY A SÚŤAŽE / TITLES AND COMPETITIONS 

 

CAJC - čakateľstvo na Slovenský šampionát mladých môžu získať pes a suka ocenení známkou 

výborný 1 v triede mladých.  

 

CAC - čakateľstvo na Slovenský šampionát krásy môžu získať pes a suka ocenení známkou výborný 

1 v triedach stredná, otvorená, pracovná a šampiónov. 

 

Reserve CAC  (res.CAC)  -  môžu  získať  pes a suka ocenení známkou výborný 2 v triedach stredná, 

otvorená, pracovná a šampiónov, ak bol v danej triede zadaný CAC. 

 

Klubový víťaz Slovenska 2023 - udeľuje sa zvlášť psovi a suke. Nastupujú zvlášť psy a suky, ktoré 

získali titul CAC v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. 

 

BOJ – BEST OF JUNIOR - Najlepší mladý. Vyberá sa spomedzi psa s titulom CAJC a suky s titulom 

CAJC. 

 

BOV – BEST OF VETERAN - Najlepší veterán. Vyberá sa spomedzi psa a suky s hodnotením 

Výborný 1 z triedy veteránov. 

 

BOB – BEST OF BREED – Najlepší z plemena. Nastupujú pes a suka s titulom CAJC, psy a suky 

s titulom CAC a Výborný 1 z triedy veteránov. 

 

BOS – BEST OF OPOSITE SEX - Najlepší jedinec opačného pohlavia. Nastupujú jedince s titulom 

CAJC, CAC a Výborný 1 z triedy veteránov opačného pohlavia ako bol udelený BOB. 

 

Najkrajší pár psov - pre psa a suku rovnakého plemena a rázu, v majetku jedného majiteľa (nie 

spolumajiteľa), ktorí boli na výstave posúdení. 

 

Chovateľská skupina - pre minimálne 3, maximálne 5 jedincov rovnakého plemena a rázu, ktoré 

boli na výstave posúdené, pochádzajúce od jedného chovateľa a minimálne od 2 otcov alebo matiek. 

Nemusia byť v majetku jedného majiteľa. 

 

Dieťa a pes – pre všetky vekové kategórie detí do 12 rokov (podľa uváženia rodičov!). Usporiadateľ 

a SLK nepreberajú zodpovednosť za akýkoľvek úraz dieťaťa, či psa. 

 

Tituly nie sú nárokovateľné! 

 

Protesty 

 

Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Vystavovateľ môže podať protest len z 

formálnych dôvodov, a to písomne, počas výstavy (do skončenia posudzovania v kruhu). Zároveň s 

podaním protestu vystavovateľ zloží záruku 50 €. O proteste rozhodne komisia. Pri zamietnutí 

protestu prepadá záruka v prospech usporiadateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAJC - candidate for the Slovak Junior champion can get a male and female with excellent 1 in 

junior class. 

 

CAC - certificate for the Slovak champion can get a male and female with Excellent 1 in intermediate, 

open, working and champion class. 

 

Reserve CAC (res.CAC) - can get a male and female with excellent 2 in intermediate, open, working 

and champion class, if in the class was given CAC. 

 

Club winner of Slovakia 2023 - awarded separately to male and female. Given to one out of CAC 

in intermediate, open, working and champion class. 

 

BOJ – BEST OF JUNIOR. Choosed out from male and female with titles CAJC. 

 

BOV – BEST OF VETERAN. Choosed out of male and female veteran with excellent 1 ranking. 

 

BOB – BEST OF BREED. Choosed out from males and females with title CAJC, CAC and Excellent 

1 from veteran class. 

 

BOS – BEST OF OPOSITE SEX. Given to one out of titles CAJC, CAC and Excellent 1 from veteran 

class of the opposite sex as BOB. 

 

Best brace - dog and bitch of the same breed and type, owned by the same owner (not co-owned), 

both judged on the show. 

 

Breeders group - for at least 3, maximum 5 dogs of the same breed and type, which were judged 

at the show, coming from one breeder and a minimum of two fathers or mothers. They may not be 

in the same ownership. 

 

Child and dog – for every children up to 12 years (after according to discretion of parents!). The 

organisator and SLK are not taking any responsibility for any injury of the child or dogs. 

 

Titles are not claimable! 

 

Protests 

 

A protest against the referee's decision is inadmissible. The exhibitor may lodge  a protest only for 

formal reasons, in writing, during the exhibition (until the end of the judging). Simultaneously with 

the submission of the protest, the exhibitor will provide a guarantee of 50 €. The protest will be 

decided by the commission. If the protest is rejected, the guarantee will be forfeited in favor of the 

organizer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIHLASOVANIE / ENTRY 

 

Prihlásenie sa na výstavu je možné výlučne online,  

pomocou systému www.clubdogshow.sk 

 

 

Vyplnením formuláru a jeho odoslaním je vystavovateľ povinný uhradiť výstavný poplatok a zároveň 

vyjadruje súhlas so všetkými nariadeniami výstavného poriadku FCI, SKJ, ÚKK, SLK a týchto 

propozícií. 

 

Štatistiky (obsadenie tried) nájdete v prihlasovacom online systéme. 

 

Vstupný list bude k stiahnutiu v prihlasovacom online systéme pred výstavou.  Je  nevyhnutné  si  

ho  vytlačiť a priniesť so sebou na výstavu! 

 

Za správnosť údajov – vaše meno, priezvisko, adresa, meno psa, jeho rodičov, registrácia, dátum 

narodenia - zodpovedá majiteľ! Tieto údaje budú uvedené v katalógu! 

 

Vystavovateľ v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 

ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data 

Protection Regulation) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov vyslovuje súhlas so zverejnením  údajov  vo    výstavnom a 

povýstavnom katalógu a na webovej stránke organizátora výstavy v rozsahu: titul, meno, priezvisko, 

bydlisko, dosiahnuté výsledky a s činnosťou súvisiaci fotografický materiál alebo videozáznam a to 

na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie. 

 

Úplné znenie GDPR si prečítajte na prihlasovacom portály https://www.clubdogshow.sk/gdpr-sk.htm 

 

Registration is possible exclusively online,  

using the system www.clubdogshow.sk 

 

 

By filling the form and sending it, the exhibitor is obliged to pay the exhibition fee and at the same 

time agrees with all regulations of the FCI, SKJ, ÚKK, SLK  and these propositions. 

 

Statistics (class occupancy) can be found in the online login system. 

 

The entry form will be available for download in the  online  registration system before the exhibition. 

It  is necessary to print it out and bring it with you to the exhibition! 

 

The owner is responsible for the accuracy of the data - name, surname, address, name of the 

dog, his parents, registration, date of birth. This information will be listed in the catalog! 

 

The exhibitor in accordance with § 13 par. 1 letter a) of Act 18/2018 Coll. on personal data protection 

and Art. 6 par. 1 letter (a) Regulation (EU) 2016/679 GDPR - General Data  Protection  Regulation  

of the European Parliament and of  the Council from 27 April 2016 about the protection of individuals 

with  regard  to the processing of personal data and on the free movement of such data consents to 

the publication of the data in catalogue and on the website  of  the  organisator of the exhibition in 

the scope of: title, name, surname,  residence,  achieved results and activity-related photographic 

material or video recording for the purposes of promotion, documentary and recording of history. 

 

Full GDPR info on the registration portal https://www.clubdogshow.sk/gdpr-sk.htm 

https://www.clubdogshow.sk/gdpr-sk.htm
https://www.clubdogshow.sk/gdpr-sk.htm


POPLATKY / FEES 

 
 Člen SLK 

Slovak club 

member 

Nečlen 

Others 

Trieda ml. dorast, dorast, čestná, veterán 

Minor Puppy, Puppy, Honor, Veteran class 

15 € 25 € 

Trieda mladých, stredná, otvorená, pracovná, šampiónov  

Junior class, intermedia, open, working, champions 

35 € 45 € 

Súťaže / Competitions*: 

Dieťa a pes / Child and dog 

Najkrajší pár / Best couple 

Chovateľská skupina / Best breedersgroup 

5 € 10 € 

Bonitácia 
25 € 50 € 

 

* Do súťaží je možné prihlásiť sa aj v deň výstavy, najneskôr však do začiatku posudzovania! Platba 

na mieste za súťaže je možná len v hotovosti.  

 

Termín uzávierky je zároveň aj termínom poslednej možnej úhrady výstavného poplatku. 

Vystavovatelia, ktorých poplatky nebudú na účte najneskôr do termínu uzávierky výstavy, resp. budú 

neidentifikovateľné, sa budú považovať za neuhradené. Každý majiteľ, resp. vystavovateľ, pri platbe 

musí uviesť variabilný symbol. 

 

Systém pre prihlasovanie vygeneruje požadovanú sumu a na email vám bude zaslané číslo účtu ako 

aj priradený variabilný symbol. 

 

* It is possible to enter to the competitions on the day of the show, but not later than the beginning 

of the judging!  Payment  on  place for the competitions, is possible only in cash. 

 

The deadline is also the date of the last possible payment of the exhibition fee. Exhibitors whose fees 

will not be on the account no later than the closing date of the exhibition, ie. will be unidentifiable, 

will be considered as canceled. Each owner, ie. exhibitor, must indicate the variable symbol when 

paying. 

 

The online registrations system will generate the required amount and the account number as well 

as the assigned variable symbol, will be sent to your email. 

 

 

 

 

 

Bankové údaje / Bank account informations 

 

Názov účtu 

Account name: Slovenský leonberger klub 

IBAN:   SK 69 02 0000 0000 2552 849 458 

BIC KÓD:  SUBASKBX 

 

 
 



UBYTOVANIE / ACCOMODATION 

 
Naša výstava sa bude konať v krásnom prostredí rekreačného centra Tesáre, Nové 

mlyny, okres Topoľčany. Ubytovanie je možné aj so psíkom, po dodržaní pár 

základných zásad, ktoré veríme, sa dajú jednoducho dodržať.  

 

POZOR – PLATBA KARTOU ZA SLUŽBY A STRAVU 

NIE JE MOŽNÁ!!!! 
 

 

UBYTOVANIE:                                                     

• Ubytovať sa v hlavnej budove (hotel) je štandardne možné v piatok 19.5. od 15,00 hodín. Výnimky sú možné 

len so súhlasom prevádzkovateľa rekreačného strediska (v závislosti od pripravenosti izieb).  

• Pre hostí s rezerváciou ubytovania v hlavnej budove (hotel) je vstup psov do hotela a izieb povolený. Zákaz 

púšťať psov do postele!!! 

• Pre hostí s rezerváciou ubytovania v zrubových chatkách je vstup psov do chatky povolený. Zákaz púšťať 

psov do postele!!! 

• V prípade nepriaznivého dažďového počasia je vstup psov do hlavnej budovy (hotel) a zrubových chatiek možný 

až po vytrení psov a očistení ich končatín (pri vchodoch do hlavnej budovy budú k dispozícii vedrá s vodou). 

Každý majiteľ je povinný postarať sa o svojho psa a udržiavať v priestoroch hotela a chatiek priebežne 

poriadok!!!    

• V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetových stolov, parkovanie,  miestny poplatok, posteľná 

bielizeň, uteráky. 

• Hotelové izby je potrebné uvoľniť v nedeľu 21.5. najneskôr do 10,00 hodín  a zrubové chatky je potrebné 

uvoľniť v nedeľu 21.5. najneskôr do 14,00 hodín. 

• Spôsob platby ubytovania v hotovosti, individuálne každý návštevník pri príchode do rekreačného strediska.   

• V prípade chladného počasia prevádzkovateľ rekreačného strediska  zabezpečí vykúrenie hotelových izieb 

a zrubových chatiek. Použitie vlastných vykurovacích telies je zakázané.  

• Prípadnú spôsobenú škodu je každý ubytovaný účastník povinný nahlásiť prevádzkovateľovi rekreačného 

strediska a po dohovore s ním spôsobenú škodu následne uhradiť. 

• Ubytovaní hostia budú prevádzkovateľom rekreačného strediska označení náramkom (oprávňuje ich na vstup 

do ubytovacích priestorov, do jedálne a ostatných objektov rekreačného strediska).  

ACCOMMODATION: 

• Accommodation in the main building (hotel) is possible on Friday 19.5. from 15.00. Exceptions are possible 

only with the agreement of the operator of the recreation center (depending on the availability of the rooms). 

• For guests booking accommodation in the main building (hotel), dogs are allowed in the hotel and rooms. 

Dogs are not allowed in the bed!!! 

• Dogs are allowed in the cabin for guests booking accommodation in log cabins. Dogs are not allowed in the 

bed!!! 

• In case of rainy weather, the entry of dogs into the main building (hotel) and log cabins is only possible after 

the dogs have been wiped and their feet have been cleaned (water buckets will be available at the entrances 

to the main building). Every owner is obliged to take care of his dog and keep the premises of the hotel and 

cabins in constant cleanliness!!! 

• The accommodation price includes: buffet breakfast, parking, local tax, bed linen, towels. 

• Hotel rooms must be vacated on Sunday 21.5. no later than 10:00 a.m. and the log cabins must be vacated 

on Sunday, May 21. no later than 2:00 p.m. 

• Method of payment for accommodation in cash, individually for each visitor upon arrival at the recreation 

center. 

• In case of cold weather, the operator of the recreation center will ensure heating of hotel rooms and log cabins. 

The use of your own heating elements is prohibited. 

• Every accommodated participant is obliged to report any damage caused to the operator of the recreation 

center and, after an agreement with him, to pay for the damage caused. 

• Stayed guests will be marked with a wristband by the operator of the recreation center (entitles them to enter 

the accommodation premises, dining room and other facilities of the recreation center). 



 

AREÁL REKREAČNÉHO STREDISKA 

• Parkovanie vozidiel je možné realizovať na vyhradenom parkovisku (označené, nestrážené) pred vjazdom 

do areálu rekreačného strediska. Vjazd vozidiel do areálu je povolený len so súhlasom prevádzkovateľa 

rekreačného strediska alebo Organizačného výboru výstavy.  

• Pohyb so psom v celom oplotenom areáli rekreačného strediska nie je obmedzený (v sprievode majiteľa, nie 

voľne pobehujúci pes).  

• V areáli budú rozmiestnené odpadkové koše, určené na psie výkaly a vyčesanú srsť. Každý majiteľ je povinný 

udržiavať areál rekreačného strediska v čistote. 

• V areáli rekreačného strediska sú ubytovaným hosťom a návštevníkom výstavy k dispozícii: vonkajšie ohniská 

(opekanie, grilovanie), posedenia pod prístreškami, detské ihriská, vonkajší bazén, vonkajšie športoviská, 

kaplnka. 

• Pre ubytovaných hostí a aj návštevníkov výstavy bez ubytovania sú k dispozícii aj spoločné sociálne zariadenia 

(umyvárky, sprchy, toalety). 

AREA OF THE RECREATION CENTER 

 
• Vehicles can be parked in a designated parking lot (marked, unguarded) before entering the recreation 

center area. The entry of vehicles into the area is only permitted with the agreement of the operator of the 

recreation center or the Organizing Committee of the exhibition. 

• Movement with the dog in the entire fenced area of the recreation center is not restricted (accompanied by 

the owner, not a off leash dog). 

• Trash cans will be placed in the area, dedicated for dog excrement and combed fur. Each owner is obliged to 

keep the grounds of the recreation center clean. 

• In the area of the recreation center, the following are available to guests staying and visitors to the exhibition: 

outdoor fireplaces (roasting, grilling), sitting under shelters, children's playgrounds, outdoor swimming pool, 

outdoor sports fields, chapel. 

• Shared social facilities (washbasins, showers, toilets) are also available for guests staying and visitors to the 

exhibition without accommodation. 

SPÔSOB REZERVÁCIE UBYTOVANIA A STRAVOVANIA 

1. Predbežná rezervácia: 

 

Predbežnú rezerváciu ubytovania a stravovania si vystavovatelia ale aj ostatní záujemcovia o výstavu 

(priatelia, sympatizanti a obdivovatelia plemena Leonberger) zabezpečia zaslaním predbežnej objednávky 

na e-mailovú adresu SLK: leonberger@leonberger.sk do termínu 15. apríla 2023 !!!  

 

V tomto formáte:  

• meno a priezvisko,  

• príchod dňa/cca čas/odchod dňa,  

• ubytovanie:  hotelová izba/počet osôb/počet detí do 12 rokov/počet psov 

                          chatka/počet osôb/ počet detí do 12 rokov/počet psov  

• strava: požadujem/nepožadujem,  

                 polpenzia/plná penzia/počet osôb/počet detí do 12 rokov. 

 

2. Záväzná rezervácia: 

 

Vystavovatelia si predbežnú rezerváciu ubytovania a stravovania záväzne potvrdia do termínu uzávierky 

1. mája 2023 !!! e-mailom na adresu SLK: leonberger@leonberger.sk vo vyššie uvedenom formáte (toto 

neplatí pre tých, ktorí už zaslali predbežnú rezerváciu a nepožadujú žiadnu zmenu !!!)                   

 

Výstavný výbor im garantuje zabezpečenie ubytovania a stravovania v Rekreačnom stredisku Tesáre podľa 

dohodnutých cenových podmienok s prevádzkovateľom. 

 

 

 

mailto:leonberger@leonberger.sk
mailto:leonberger@leonberger.sk


 

 

METHOD OF RESERVATION OF ACCOMMODATION AND CATERING 

 

1. Preliminary Reservation: 

 

Preliminary reservation of accommodation and catering can reserve exhibitors as well as other people 

interested in the exhibition (friends, sympathizers and admirers of the Leonberger breed) by sending 

a pre-order to SLK e-mail: leonberger@leonberger.sk by April 15, 2023 !!! 

 

In this format: 

• Name and surname, 

• The arrival of the day/approx. The time/departure of the day, 

• Accommodation:  

               hotel Room/Number of Persons/Number of Children Under 12 Years/Number of Dogs 

               cottage/number of persons/number of children under 12 years/number of dogs 

• diet: I require/do not require, 

        half board/full pension/number of persons/number of children under 12 years. 

 

2. Binding reservation: 

 

Exhibitors will confirm the preliminary booking of accommodation and catering binding by May 1, 

2023 !!! by e-mail to SLK: leonberger@leonberger.sk in the above format (this does not apply to those 

who have already sent a preliminary reservation and do not require any change !!!) 

 

The Exhibition Committee guarantees the reservation of accommodation and meals in the recreation 

center Tesáre according to the agreed price conditions with the operator. 

 

Pre informáciu: 

 
1. Záujemcovia o výstavu (vystavovatelia aj diváci), ktorí sa plánujú zúčastniť výstavy nad rámec zaslaných 

objednávok cez SLK  a nestihli termín rezervácie (do 1. mája 2023) si ubytovanie a stravovanie môžu objednať 

individuálne zaslaním objednávky na e-mailovú adresu Rekreačného strediska Tesáre avšak už za 

cenových podmienok, ktoré si stanoví prevádzkovateľ strediska. Heslo: „Klubová výstava SLK“.  

2. Vystavovatelia, záujemcovia a hostia výstavy bez rezervovaného ubytovania a stravovania majú možnosť v deň 

výstavy 20.5.2023 a 21.5.2023 využiť  služby bufetu Krytej letnej terasy podľa jeho aktuálnej ponuky a 

cenníka.   Záujemcovia si môžu objednať aj teplý obed v jedálni rekreačného strediska a to v deň výstavy do 

09,00 hodín za cenových podmienok, ktoré si stanoví prevádzkovateľ strediska. 

3. Predbežnú rezerváciu ubytovania a stravovania zašle SLK prevádzkovateľovi rekreačného strediska 

najneskôr do 15. apríla 2023, záväznú kompletnú objednávku zašle SLK najneskôr do 15. mája 2023. 

 

 

For information: 

 
1. Those interested in the exhibition (exhibitors and viewers) planning to participate in the exhibition beyond the 

frames sent to SLK and did not manage to book (until 1 May 2023) accommodation and meals can be ordered 

individually by sending the order to the Tesáre e-mail address individually. However, under price 

conditions, which is set by the center operator. Password: “Club exhibition SLK”. 

2. Exhibitors, interested and guests of the exhibition without reserved accommodation and catering have the 

opportunity to use the services of the buffet of the covered summer terrace on the day of the exhibition on 

20.5.2023 and 21.5.2023 according to its current offer and price list. Interested can also order a warm lunch 

in the canteen of the recreation center on the day of the exhibition up to 09.00 hours under price conditions, 

which will be determined by the center operator. 

3. The preliminary reservation of accommodation and meals will be sent by SLK to the recreation center operator 

no later than 15 April 2023, and the SLK will send a binding complete order no later than 15 May 2023. 

 



 
 

 
 

 
 

 



STRAVA / MEALS 

STRAVOVANIE                                                     

• Stravovanie (raňajky, obed, večera) ubytovaných účastníkov výstavy je povolené výhradne v jedálni 

(klimatizovanej) rekreačného strediska. Krytú letnú terasu je možné využívať len na občerstvenie, ktoré 

poskytuje bufet terasy podľa jeho aktuálnej ponuky.  

• V jedálni a v Krytej letnej terase je konzumácia vlastných jedál a nápojov zakázaná. Výnimku povoľuje 

prevádzkovateľ rekreačného strediska. 

• Vstup psov do jedálne rekreačného strediska sa neodporúča, ale nie je zakázaný (za predpokladu, že v dobe 

konania nebude v rekreačnom stredisku aj iná hromadná akcia). 

• Vstup psov na Krytú letnú terasu nie je obmedzený.  

• Záujem o podanie obeda v piatok 19.5. si ubytovaní hostia zabezpečujú individuálne objednávkou zaslanou e-

mailom priamo na adresu prevádzkovateľa rekreačného strediska. Hostia majú možnosť využiť aj služby blízkej 

Koliby Nové mlyny alebo Krytej letnej terasy rekreačného strediska (podľa ich aktuálnej ponuky a cenníka).  

• Večera v piatok 19.5. je bez možnosti výberu z jedál. Neskorší výdaj večere nad rámec doby výdaja večere 

(18,00-20,00) bude pre hostí s rezerváciou ubytovania a stavovania prevádzkovateľom zabezpečený 

individuálne  do 22:00 hodín).  

• Na sobotu 20.5. a na nedeľu 21.5. si objednávku stravy upresnia ubytovaní hostia výberom z dohodnutého 

ponukového menu v piatok 19.5. pri príchode a prevzatí kľúča od hotelovej izby (zrubovej chatky). Následne 

obdržia príslušné stravné lístky.  

• Večera v sobotu 20.5. bude vydaná v rámci Spoločenského večera.  

• Ubytovaní hostia s príchodom v sobotu 20.5. si upresnia výber z jedál (obed a večera 20.5. a obed 21.5.) 

z dohodnutého menu v jedálni rekreačného zariadenia najneskôr do 09,00 hod. Následne obdržia príslušné 

stravné lístky.    

• Ponuka s dohodnutým menu bude v predstihu k dispozícii na webovej stránke SLK a bude vyvesená na 

recepcii a jedálni.  

• Ubytovaní hostia bez rezervácie stravy majú možnosť individuálneho stravovania v priľahlej Kolibe Nové 

mlyny alebo môžu využiť občerstvenie  bufetu Krytej letnej terasy podľa jej aktuálnej ponuky a cenníka.  

• Spôsob platby stravovania v hotovosti, individuálne každý návštevník pri príchode a prevzatí kľúča od 

hotelovej izby (zrubovej chatky). 

• Ubytovaní hostia si v prípade záujmu môžu otvoriť v bufete Krytej letnej terasy účet na izbu na celú dobu 

pobytu. Vyplatenie účtu v hotovosti vykonajú na záver pobytu pred odovzdaním kľúča od hotelovej izby 

(zrubovej chatky).  

• V deň výstavy v sobotu 20.5. a v nedeľu 21.5. prevádzkovateľ rekreačného strediska bude počítať aj 

s občerstvením návštevníkov, ktorí sa zúčastnia výstavy bez rezervácie ubytovania a stravovania (v bufete 

Krytej letnej terasy).  

• Prevádzka Krytej letnej terasy bude prevádzkovateľom rekreačného strediska zabezpečená takto: v piatok 

19.5. do 23,00 hodín, v sobotu 20.5. do 24,00 hodín a v nedeľu 21.5. do doby odchodu účastníkov výstavy. 

• Pre účastníkov výstavy a ich deti bude k dispozícii prevádzka bufetu jedálne s možnosťou nákupu sladkostí, 

mrazených výrobkov a pochutín.  

CATERING 

• Meals (breakfast, lunch, dinner) of accommodated exhibition participants are allowed exclusively in the (air-

conditioned) dining room of the recreation center. The covered summer terrace can only be used for 

refreshments provided by the terrace buffet according to its current offer. 

• Consumption of your own food and drinks is prohibited in the dining room and in the Covered Summer Terrace. 

Exception is allowed by the operator of the recreation center. 

• The entry of dogs into the canteen of the recreation center is not recommended, but it is not prohibited (provided 

that there is no other mass event in the recreation center during the event). 

• Entry of dogs to the Covered Summer Terrace is not restricted. 

• Interest in serving lunch on Friday 19.5. accommodated guests secure themselves individually with an order 

sent by e-mail directly to the address of the operator of the recreation center. Guests can also use the services 

of the nearby Koliba Nové mlyny or the indoor summer terrace of the recreation center (according to their 

current offer and price list). 

• Dinner on Friday 19.5. there is no choice of meals. Later delivery of dinner beyond the time of delivery of dinner 

(18.00-20.00) will be provided individually by the operator for guests with accommodation and parking 

reservations until 22:00). 

• For Saturday 20.5. and on Sunday 21.5. The accommodated guests will specify their food order by choosing 

from the agreed menu on Friday 19.5. upon arrival and receiving the key to the hotel room (log cabin). They will 



then receive the corresponding meal tickets. 

• Dinner on Saturday 20.5. will be released as part of the Social Evening. 

• Accomodated guests arriving on Saturday 20.5. specify the choice of meals (lunch and dinner on 20.5. and 

lunch on 21.5.) from the agreed menu in the canteen of the recreational facility no later than 09:00 a.m. They 

will then receive the corresponding meal tickets. 

• The offer with the agreed menu will be available in advance on the SLK website and will be posted at the 

reception and dining room. 

• Guests staying without a meal reservation have the option of individual meals in the adjacent Koliba Nové mlyny 

or they can use the buffet of the Covered Summer Terrace according to its current offer and price list. 

• Method of payment for meals in cash, individually for each visitor upon arrival and receiving the key to the hotel 

room (log cabin). 

• If interested, staying guests can open a room account for the entire duration of their stay at the covered summer 

terrace buffet. Payment of the bill in cash will be made at the end of the stay before handing over the key to the 

hotel room (log cabin). 

• On the day of the exhibition on Saturday 20.5. and on Sunday 21.5. the operator of the recreation center will 

also provide refreshments for visitors who attend the exhibition without booking accommodation and meals (in 

the buffet of the Covered Summer Terrace). 

• The operation of the covered summer terrace will be ensured by the operator of the recreation center as follows: 

on Friday 19.5. until 11:00 p.m., on Saturday 20.5. until midnight and on Sunday 21.5. until the time of departure 

of the exhibition participants. 

• For the participants of the exhibition and their children, there will be a canteen buffet with the possibility of 

buying sweets, frozen products and snacks. 

 

 
 

 
 

 

 

 



CENNÍK / PRICELIST 

 

POZOR – PLATBA KARTOU ZA SLUŽBY A STRAVU NIE JE MOŽNÁ!!!! 
 

UBYTOVANIE 
 

Izba v hlavnej budove (hoteli):  pre každú izbu je k dispozícii kúpeľňa (sprchovací kút, umývadlo) 

a toaleta. 

• 2/4   lôžková izba (poschodové postele) 

• 3/6   lôžková izba (poschodové postele) 

• 4/8   lôžková izba (poschodové postele) 

Cena na osobu/noc je bez ohľadu na počet ubytovaných osôb na izbe. 

 

Cena:     na dve noci:  56,- €/dospelá osoba/noc   50,- €/dieťa do 12 rokov/noc         

               na jednu noc: 33,- €/dospelá osoba/noc  30,- €/dieťa do 12 rokov/noc  

 

Pzn: V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetového stola, rekreačný poplatok, 

parkovné.     

         

4 posteľová zrubová chatka: (miestnosť vybavená 2x2 poschodovými posteľami, skriňa, 2x nočný 

stolík, pre ubytovaných je v blízkosti k dispozícii spoločné sociálne zariadenie – umyvárky, sprchy, 

toalety).   

 

Cena na osobu/noc bez ohľadu na počet ubytovaných osôb na chatke. 

 

Cena: na dve noci:  46,- €/dospelá osoba/noc    40,- €/dieťa do 12 rokov/noc         

           na jednu noc: 28,- €/dospelá osoba/noc   25,- €/dieťa do 12 rokov/noc 

 

Pzn: V cene ubytovania je zahrnuté: raňajky formou bufetového stola, rekreačný poplatok, 

parkovné.      

        

Poplatok za psa:     10,- €/pes/deň          

            

Poplatok za karavan:   10,- €/deň      

                

 

Rekreačný poplatok (miestna daň):    zahrnutý v cene ubytovania   

 

Parkovné:      zahrnuté v cene ubytovania 

 

STRAVOVANIE 

 
Raňajky:           zahrnuté v cene ubytovania (formou bufetového stola) 

Polpenzia:       10,- €/osoba/1 deň        

                               večera: polievka, hlavné jedlo podľa výberu, nápoj 

Plná penzia:   15,- €/osoba/1 deň   

                                obed: polievka, hlavné jedlo podľa výberu, nápoj 

                                večera:  hlavné jedlo podľa výberu, nápoj. 

 



ATTENTION – PAYMENT WITH CARD FOR SERVICES AND MEALS IS 

NOT POSSIBLE!!!! 
 

ACCOMMODATION 
 

Room in the main building (hotel): each room has a bathroom (shower, sink) and toilet. 

 

• 2/4 bed room (bunk beds) 

• 3/6 bed room (bunk beds) 

• 4/8 bed room (bunk beds) 

 

The price per person/night is regardless of the number of people staying in the room. 

 

Price:   for two nights:  56,- €/adult/night    50,- €/child under 12/night 

             for one night:    33,- €/adult/night    30,- €/child under 12/night 

 

Note: The accommodation price includes: buffet breakfast, recreation fee, parking fee. 

 

4-bed wooden cottage: (a room equipped with 2x2 bunk beds, a wardrobe, 2x bedside tables, 

shared sanitary facilities are available nearby for those staying - sinks, showers, toilets). 

 

The price per person/night is regardless of the number of people staying in the cottage. 

 

Price:   for two nights: 46,- €/adult/night     40,- €/child under 12/night 

            for one night:   28,- €/adult/night     25,- €/child under 12/night 

 

Note: The accommodation price includes: buffet breakfast, recreation fee, parking fee. 

 

Dog fee:  10,- €/dog/day 

 

Caravan fee: 10,- €/day 

 

Recreation fee (local tax):  included in the price of accommodation 

 

Parking fee:  included in the price of accommodation 

 

CATERING 

 
Breakfast:   included in the price of accommodation (in the form of a buffet table) 

Half board:    10,- €/person/1 day 

                               dinner:  soup, main course of your choice, drink. 

Full board:     15,- €/person/1 day 

                               lunch:   soup, main course of your choice, drink. 

                               dinner:  main course of your choice, drink. 
 

 

 

 

 

 

 

 



VŠEOBECNÉ USTANOVENIA / GENERAL PROVISIONS 

 
Výstavy sú usporiadané podľa výstavného poriadku FCI a SKJ a propozícií vydaných organizátorom. Na 

výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Ku každej prihláške 

musí byť priložená čitateľná kópia originálu preukazu o pôvode psa. Každý prihlasovaný pes musí mať preukaz 

o pôvode, nestačí doklad o registrácii (puppy card). 

 

Prihlášky psov, ku ktorým nebude do online systému nahraný preukaz o pôvode vydaný plemennou knihou 

uznanou FCI, bude prihláška automaticky zmazaná (týka sa aj tried mladšieho dorastu a dorastu). Organizátor 

má právo odmietnuť prijať prihlášku bez udania dôvodu. Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je 

možné. Preradiť psa z triedy do triedy v deň výstavy nie je možné. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov 

nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. 

 

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi 

(tzv. hecovanie). Používanie sprajov, púdrov a  iných  kozmetických  prípravkov  na úpravu srsti je zakázané. 

Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Vyväzovanie psov na upravovacích 

stoloch (tzv. šibeniciach) mimo času, kedy sú psy upravované, je prísne zakázané. Porušenie týchto zákazov 

môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy. U plemien, u ktorých nie je štandardom povolená kupirácia, 

môže rozhodca rozhodnúť o tom, že psa neposúdi pre podozrenie na operácie určené na korekciu pôvodného 

stavu alebo črty (napr. kupírované ucho, kupírovaný chvost). Dôvod, prečo bolo zadané hodnotenie 

NEMOŽNO POSÚDIŤ musí byť uvedený v posudku. 

 

Rozhodcovia posudzujú podľa platných štandardov vydaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou 

(FCI). Rozhodca môže odmietnuť posúdiť psa, ktorý nastúpi do kruhu neskoro. Rozhodca je povinný 

odmietnuť posúdiť aj psa, ktorého majiteľ na  výzvu  vedúceho  kruhu nepredloží preukaz o pôvode psa. 

 

Predaj šteniec na výstavisku je prísne zakázaný! 

 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá sám za všetky škody 

spôsobené jeho psom. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané. Vystavovateľ je zodpovedný za 

ochranu a pohodu psa na výstave. Je zakázané vystavovať psy situáciám, pri ktorých dochádza k nepohode 

a zdravotným komplikáciám, ako napr. ponechanie psa v aute pri extrémnych teplotách v lete, či zime alebo 

kruté zaobchádzanie so psom. Porušenie tohto zákazu bude viesť k vylúčeniu z terajšej a nasledujúcich výstav 

psov. 

 

Vystavovateľ prihlásením psa na výstavu, ako dotknutá osoba v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 

Z.z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľskej organizácii na spracovanie jeho osobných 

údajov (meno, priezvisko) a súhlasí s ich zverejnením (meno, priezvisko) a fotodokumentácie z priebehu a 

výsledkov výstavy na webovej stránke usporiadateľa. 

 

Usporiadateľ má právo neumožniť účasť na výstave vystavovateľovi (či už pri posúdení vo výstavnom kruhu 

alebo na záverečných súťažiach), ktorý nie je riadne označený správnym a viditeľným katalógovým číslom 

jedinca, ktorého vystavuje! 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu rozhodcu! 

 
VETERINÁRNE PODMIENKY 

 

Každý pes musí mať očkovací preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. 

Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platnými očkovaniami. Pri registrácii je povinný preukázať 

týmto preukazom platnosť očkovaní a na požiadanie umožniť kontrolu čipu vystavovaného psa 

 

 

 

 

 



 

The show is organized according to  the reglements  of  FCI  and SKJ and the  regulations  issued by the 

organizer. Only individuals registered in the studbooks recognized by  the FCI  can take part  in the show. A 

readable copy of the dog’s original  pedigree  must  be  attached  to  each  application. Each entered dog 

registered must have a pedigree, proof of registration (puppy card) is not enough. 

 

Applications for dogs for which the pedigree certificate issued by the FCI-recognized studbook will not be 

uploaded to the online system will be automatically deleted (this also applies to minor puppy and puppy 

classes). The organizer has the right not to accept the application without stating the reason. It is not possible 

to enter a dog on the day of the show. It is not possible to transfer a dog to another class on the day of the 

show. If the show  is  not  held  for reasons  beyond  the control of the organizer, the entry fees will be used 

to cover the incurred costs. 

 

A judge is obliged to disqualify aggressive dogs. Provoking dogs against each other is not allowed. The use 

of sprays, powders and other cosmetic products is prohibited. Double handling of dogs from outside of the 

ring is prohibited. It is strictly forbidden to leave dogs tied up on trimming tables except the time they are 

being prepared for the show (trimmed, brushed or combed). Violation of these prohibitions may result in the 

exclusion of the dog from the show. In breeds where the standard does not allow docking/cropping, it is upon 

the decision of the judge not to judge this dog, as there is an indication of an operation being done with a 

purpose of correcting the natural state of the body feature (e.g. docked tail, cropped ear). There as on why a 

CANNOT BE JUDGED mark was given must be clearly stated in the critique. 

 

The   judges   judge   according   to   valid   breed   standards   issued   by   the    Federation Cynologique 

Internationale (FCI). The judge may  refuse to  judge a  dog  that  enters  the ring  late. The judge is obliged 

to refuse to judge a dog whose owner does  not  present  the dog's  pedigree at the request of the ring 

steward. 

 

Selling puppies at the exhibition grounds is strictly forbidden! 

 

The organizer is not responsible for damages caused by the dog or to the dog. The owner is responsible for 

all damage caused by his dog. Free running of dogs around the showground is prohibited.The exhibitor  is 

responsible for the well-being of his dog at the show  – he must not expose him to situations that could 

endanger his health or even his life, e.g. leave it in the car in extreme winter or heat or treat it cruelly. Anyone 

who violates  these principles  will be  excluded from this and subsequent shows. 

 

The exhibitor by entering the dog for the show as a person concerned in accordance with § 13 of Act no. 

18/2018 Coll. on the protection of personal data, gives its consent to the organizer for the processing of his 

personal data (name, surname) and agrees to their publication (name, surname), photo documentation and 

results of the show on the organizer’s website. 

 

The organizer has the right not to allow the exhibitor to participate in the show (whether in the breed ring or 

in the final ring), if the exhibitor does not use and properly  wear  the correct  and visible catalog number of 

the individual he is exhibiting! 

 

The organizer reserves the right to change the judge! 

 

 

VETERINARY CONDITIONS 

 

Every dog must have a vaccination card with valid vaccinations against rabies, canine distemper, parvovirus 

and hepatitis. Dogs from abroad must have a PET PASSPORT with valid vaccinations. During the registration, 

is the owner obliged to prove the validity of the vaccinations with this card (PET PASSPORT) and, upon 

request, to allow  check the chip of the issued dog. 

 
 

 

 



BONITÁCIA 

 

Po ukončení výstavy môžu jedince, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené SLK pristúpiť 

k bonitácii. Počas bonitácie sa hodnotí jedinec v súlade s platným štandardom  FCI podobne 

ako na výstave, rozhodcom pre exteriér, za prítomnosti členov výboru klubu. 

 

Rozhodca pre bonitáciu: Terézia Gargušová (SVK) 

 

Priebeh bonitácie: 

 

✓ Kontrola chrupu 

✓ Meranie výšky 

✓ Váženie 

✓ Hodnotenie exteriéru 

✓ Hodnotenie povahy 

 

Na bonitáciu sa prihlasujte pomocou Žiadosti o vykonanie bonitácie, ktorú si stiahnete na 

klubových stránkach a ku ktorej priložíte všetky potrebné tlačivá a vyhodnotenia, spolu s 

uhradeným poplatkom. 

 

Žiadosť pošlite na adresu poradcu chovu: 

Ing. Katarína Pálfyová, Mamateyova č. 8, 851 04 Bratislava, palfyova@gmail.com 

 

Podmienky chovnosti (nevyhnutné splniť pred pristúpením k bonitácii): 

 

➢ Minimálny vek 

 

➢ RTG bedrových kĺbov 

 

➢ Min. dve klubové výstavy – druhú výstavu je možné absolvovať v deň bonitácie 

 

➢ Genetické vyšetrenie LPN1, LPN2 a LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov) 

 

➢ Profil DNA 

 

Úplné znenie  chovateľského  a  bonitačného  poriadku  ako  aj  podmienok  chovnosti 

nájdete na klubových stránkach v časti Tlačivá, dokumenty a poplatky. 

 

Pre účasť na bonitácii platia rovnaké veterinárne podmienky ako pre účasť na výstave. 
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