
PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE DOPORUČENE NA ADRESU PRÍPADNE E-MAILOM KTORÚ SI DAJTE POTVRDIŤ, ŽE BOLA 
DORUČENÁ / SEND APPLICATIONS BY REGISTERED MAIL AT THE ADDRESS BELOW OR BY EMAIL AND 

REQUEST A CONFIRMATION OF ITS DELIVERY

MVDr. Silvia Máté
Janík 120

044 05 Janík 
SLOVAKIA

TEL: +421 904 435 932 / e-mail -  matebouvier@gmail.com / 
mateovasilvia@yahoo.com

ROZHODCA / JUDGE

Tibor Havelka  SK.

súťaže / competitions X X

Za prvého psa / first dog
za druhého a každého ďalšieho psa / second and other dogs
trieda šteniat; dorastu;veteránov; čestná/ 
baby; puppy; veterán; honor class;

10 15

2520
15 20

KLUBOVÁ VÝSTAVA  CAC  
Malý Lapáš č.1 

7.12.2018    

Program: 12,00- príjem psov; 13,00 posudzovanie 
Program: 12,00 - admission of the dogs; 13,00 - judging

Uzávierka prihlášok / Registration closing date: 3.12.2018
Nečlen klubuČlen klubuVýstavné poplatky/ Entry Fees

UKK - KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA  
FLÁMSKY BOUVIER BOUVIER 

DES FLANDRES

Všeobecné ustanovenia:  General Provisionns:
Platba poštovou poukážkou prípadne po dohode aj na mieste výstavy.

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI aSKJ. Na výstave 
sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných 

FCI. Prijaté prihlášky budú písomne potvrdené e-mailom prípadne poštou 
7 dni pred výstavou. Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky 

potrebné doklady ( preukaz pôvodu,kópia pracovného certifikátu- pre 
triedu pracovnú, doklad o získaní šampionátu pre triedu šampiónov a 

doklad o titule pre triedu čestnú) budú bez urgovania chýbajúcich 
dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená 

kópia preukazu pôvodu. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa 
do triedy, resp. uvedie nesprávne triedu vzhľadom k veku, organizátor 

bez kontaktovaniamajiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.Doklady, ktoré 
prídu po uzávierke sa nebudú akceptovať. Pre každého psa vyplňte 

samostatnú prihlášku. Prihlášky posielajte poštou prípadne e-mailom. 
Doručenie prihlášky si nechajte potvrdiť e-mailom. Organizátor 

nepreberá zodpovednosť za nedoručené prihlášky aj keď boli zaslané 
doporučene. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v 

prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. 
Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. 

Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

The show is held under the FCI and SKJ show regulatons. Only dogs 
registered in stud books recognised by FCI can enter the show. 

Received applications will be confirmed in writing by email or mail 7 
days prior to the show. Aplications lacking any necessary documents 
(a copy of the working certificate for the working class, a copy of the 
Championship certificate for the champion class and a copy of a title 

awarding for the honorary class) will be automatically entered into an 
open class without notifying owners. A copy of a pedigree must be 

enclosed to each application. Should the owner forget to indicate the 
class or should he/she do it incorrectly (in regards to the age), the 

organiser will enter the doginto a relevant class. Documents received 
after the registration closing will not be accepted.  Fill in a separate 

form for each dog. Applications should be sent by post or email. 
Request a confirmation of the application delivery by email.  The 

organizer accepts no responsibility for undelivered applications even if 
they were sent by registered mail. The exhibitor commits to pay the 
exhibition fees even when he/she will not participate at the show for 
whatever reasons. The organiser may refuse to accept the application 
without stating the reason. The organiser cannot be held responsible 

for damages caused by/to a dog



Zadanie titulov nie je podmienené členstvom v  
klube Flámského Bouviera Slovensko

Assignation of titles is not conditioned by the 
membership in Bouvier club Slovakia.

Zmena rozhodcu vyhradená / Change of judges reserved

Veterinárne podmienky.
Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými 

očkovaniami proti besnote, psinke, parvovíroze a 
hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred 

výstavou.

Veterinary conditions.
Every dog has to have a vet licence with valid 

vaccination against rabies, hepatitis, parvovirus 
and paramyxovirus applied at least 21 days and 

maximum 1 year before the show.

UKK - KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA  
FLÁMSKY BOUVIER BOUVIER 

DES FLANDRES
KLUBOVÁ VÝSTAVA  CAC  

Malý Lapáš č.1 
7.12.2018    

Slovenská kynologická jednota - UKK
Uzávierka prihlášok /Closing date:  3.12.2018 

PROGRAM

Prijem psov - Admissionof the dogs.            12:00 - 13:00 hod. 
Začiatok posudzovania - Start of judging     13:00 - 14:15 hod.
Súťaže - Competitions                                      14:30 hod.

CAJC; CAC; res. CAC, KV; BOS; BOB, Klubový víťaz (pes a suka),
CAJC; CAC; res. CAC; Club Winner; BOS (Best of Opposite Sex); BOB

TITULLY A ČAKATEĽSTVÁ  /  TITLES AND CERTIFICATES

https://www.google.com/maps/search/48.299219,18.172975/@37.0625,-95.677068,4553796m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=sk

www.pespezivot.sk



Miesto konania : Malý Lapáš 1; objekt Z POLYTANU, cca 6 km od Nitry smer Vráble 
Súradnice GPS : 48.299219 N,  18.172975 E

https://www.google.com/maps/search/48.299219,18.172975/@37.0625,-95.677068,4553796m/data=!3m2!1e3!4b1?hl=sk
Informácia o spracúvaní osobných údajov
 
V súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení 
niektorých zákonov sme prijali nové zásady ochrany Vášho súkromia.

1.
Organizátor:
Klub chovateľov Flámského Bouviera

IČO: 31935966, M. Zembjaková Mikovíniho 2, 040 11 Košice 

2. Účely a právny základ spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
a)
Primárne budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) 
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s Vami, ako záujemcom (ďalej aj len ako „dotknutá osoba“ v príslušnom 
gramatickom tvare) o poskytnutie možnosti verejného vystavovania a kvalifikovaného posúdenia Vašich psov spôsobom upraveným 
propozíciami výstavy a výstavným poriadkom.
Obsahom našich služieb je najmä zabezpečenie usporiadania výstavy psov ako verejnej kultúrno – spoločenskej kynologickej súťažnej 
akcie, zabezpečenie potrebnej vzájomnej komunikácie s Vami a služieb, súvisiacich s vystavením a propagáciou Vášho psa (psov)  a 
náväzným spravodajstvom, spracovanie verejne dostupného výstavného katalógu v tlačenej či elektronickej forme s Vašim menom, 
priezviskom, štátom, údajmi o vystavenom psovi a verejne prístupného povýstavného katalógu s týmito údajmi a výsledkami, 
zabezpečenie vykonanie úkonov pre následné priznávanie titulov pre Vami vystavovaného psa na základe získaných čakateľstiev z 
jednotlivých výstav.
Všetky ďalšie osobné údaje (bydlisko, telefonický a mailový kontakt) budú nezverejnené a spracované len pre účely napĺňania 
zmluvného vzťahu, resp. právneho základu uvedeného v písmene b) – d) tohto bodu.
b)
Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracovávať za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z. z, o 
účtovníctve a plnenie našich daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných 
údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).
c)
Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom prípadnej ochrany našich práv, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, 
výstavných poriadkov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom alebo trestnom konaní (v prípade 
neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) Právnym dôvodom spracovávania Vašich osobných údajov je v uvedenom prípade 
náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v 
možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.
d)
Pred uzatvorením zmluvy budeme Vaše údaje spracovávať za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym 
dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je teda v uvedenom prípade náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného 
nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok 
záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť Vášho psa budeme Vaše osobné údaje 
spracovávať na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania vašich osobných údajov je splnenie našej 
právnej povinnosti v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných 
údajov).
3. Zdroj získania osobných údajov
Osobné údaje sú získavané výlučne od Vás a teda od dotknutej osoby, údaje o chovateľovi é sú poskytované na základe ustanovenia § 
78 ods. 6 zákona  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmenene a doplnení niektorých zákonov za účelom preukázania pôvodu 
psa.
4. Doba uchovávania údajov
Osobné údaje budú uchovávané po dobu zmluvného vzťahu a po dobu, ktorá je stanovená všeobecne záväznými predpismi (napr. 
zákon o účtovníctve, daňová legislatíva). V prípade, ak viac ako tri roky nebudete prihlásení na žiadnu výstavu, Vaše osobné údaje 
budú z automatického informačného systému vymazané, čím však nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej 
vety. V katalógoch a povýstavných katalógoch elektronicky, alebo tlačou  zverejnené údaje (meno, priezvisko, údaje o psovi a 
dosiahnuté výsledky, či ocenenia) sa považujú za verejne publikované.  
5. Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
Poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak je to nevyhnutné pre plnenie 
predzmluvných/zmluvných povinností, pričom príjemcom môže byť organizácia, ktorá Vám udeľuje priznanie získaných titulov a  
chovateľský klub zabezpečujúci správu daného plemena psov.
6. Cezhraničný prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje nebudú poskytované do zahraničia s výnimkou prípadov, ak ste sa zúčastnili medzinárodnej výstavy, získali ste 
medzinárodne uznané čakateľstvo a na naplnenie Vášho záujmu a zmluvného vzťahu je nevyhnutne potrebné Vaše údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa, údaje o psovi a  získané ocenenia oznámiť Medzinárodnej kynologickej organizácii FCI (FEDERATION 
CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, Place Albert 1er, 6530 Thuin, Belgia), aby táto Vášmu psovi mohla následne priznať vrcholné 
medzinárodne uznávané tituly.
7. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov
Dotknutá osoba má najmä právo žiadať od prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa:
- prístup k informáciám o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby,
- oznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,



- opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- vymazanie spracúvaných osobných údajov, ak uplynul účel ich spracúvania, ak bol odvolaný súhlas na ich spracúvanie za 
predpokladu, že sú údaje spracúvané na základe súhlasu, osobných údajov pre marketingové účely, ak neexistuje objektívny 
oprávnený záujem prevádzkovateľa, ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, alebo ak to vyžaduje právny predpis,
- obmedzenie spracúvania osobných údajov v zákonom stanovených prípadoch,
- odovzdanie/prenosnosť údajov, ktoré poskytol prevádzkovateľovi v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú 
spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu.
Dotknutá osoba má tiež právo:
- namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na právnom základe ochrany oprávnených záujmov, 
vrátane profilovania a priameho marketingu-odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR v zmysle ustanovenia § 100 Zákona o ochrane 
osobných údajov.
8. Vyhlásenie prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením, náhodnou 
stratou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

  V Košice dňa 1.9.2018 



FARBA / COLOR:
3 - 6 mesiacov/ months

Meno psa / name of dog:

nar./born:

15 - 24 mesiacov / months
od 15 mesiacov / from 15 months

Páry
couples

pes/male:

Stredná/Intermediate

od 15 mesiacov / from 15 months
od 15 mesiacov / from 15 months

Otvorená/ Open

Ulica/street:

Pracovná/ Working
Šampiónov/Champion

Otec psa/sire:

pre psy s titulom ICH;CH a NV; Honorary for dogs with ICH;CH;and National CH.

KLUBOVÁ VÝSTAVA  CAC  
Malý Lapáš č.1 

7.12.2018   

Mladých/Youth

Šteniat/ Baby

UKK - KLUB CHOVATEĽOV PLEMENA  

FLÁMSKY BOUVIER BOUVIER 
DES FLANDRES

Slovenská kynologická jednota - UKK
Uzávierka prihlášok /Closing date:  3.12.2018 

PES / MALE
SUKA / FEMALE

Plemeno/        Bouvier des Flandres

Dorastu /Puppy

dieťa a pes
child and dog

Mesto/town:

Čestná/Honor

Matka psa/dam:

Chovateľ/breeder:

Majiteľ/owner:

od 8 rokov/ from 8 years

Plem. Kniha a č. zápisu / stud book and reg. number:

Veteránov/Veteran

TR
IE

D
A

 / 
K

LA
SS

6 - 9 mesiacov / months
9 - 18 mesiacov / months

chovateľská skupina
breeder´s group

za prvého psa
for the first dog

Krajina/country:PSČ/ZIP:

suka/female:

V hotovosti

Miesto a dátum / Location, date:                                                                                                                                      Podpis / Signature:

na výstave

PODĽA PROPOZÍCIÍ 
POUKAZUJEM TIETO 

VÝSTAVNÉ POPLATKY:

ACCORDING TO THE 
ENTRY INFORMATION I 

PAY THE FEES:
Prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia výstavného poriadku, propozícii a že sa im podrobujem.

I declare that the common dog show rules are know to me and I will follow them.

spolu
total

Xsúťaže
competitions

poštovou poukážkou
postal Money order

za druhého a ďalších
for the second and other dogs

Poplatky boli uhradené:
The payment was made on:

bankovým prevodom
by bank transfer



Miesto a dátum / Location, date:                                                                                                                                      Podpis / Signature:


	Propozície
	Prihláška

