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OZ  SACHM - Slovenská asociácia chovateľov 
mačiek 

                                   

spoločne s OZ Mačky Nitra 
 
 

VÁS POZÝVA NA 
 

MEDZINÁRODNÚ   VÝSTAVU   MAČIEK 
 

26. – 27. novembra 2022 
900 23 VINIČNÉ 

 
Spoločenský dom, Cintorínska 13 

GPS: N 48° 16' 15.1913654" ,    E 17° 18' 2.2644711" 
 

 
Predpokladaní posuzovatelia: zmena vyhradená !! 

 
Soňa Ivanková (SK) - 1,2, Jaroslav Pánek (CZ) – 1,3,4,  

Lucie Pánková (CZ) – 2,3,4, Grazyna Laskowska - Malaga (PL) - 1,2,3,4 
 
Kompletne vyplnené prihlášky potvrdené Vašou ZO/OZ, prihlášky stevardov a žiakov 

zasielajte e-mail: 
 

helena@svet-maciek.sk 
kontaktný  mobil:    00421 903 430 575 

 

PLATBA NA VÝSTAVE PRI PREBERANÍ ZVIERAT 
 

VYSTAVOVATEĽ  JE  PLNE ZODPOVEDNÝ ZA ODOSLANÚ PRIHLÁŠKU 
 

Stewardi budú odmenení sumou 10 € /deň 
 

 

STORNO DÁTUM PRIHLÁŠOK:            13. november 

KONEČNÁ UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:   22. november 
www.sachm.sk 
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Výstavné poplatky 
 

 
Výstavná trieda 

 
1 deň 

 

 
2 dni 

 
3,5,7,9,11,12 35 € 50 € 
1,2,4,6,8,10 25 € 35 € 
14,15,17 20€ 30 € 
13 10 € - 
15 – vrh 55 € 90 € 
16 – vrh 60 € 110 € 
2-klietka/jedna   mačka 15 € 30 € 
Posúdenie mačiatka 
z prihláseného vrhu (16) 

10 € 20 € 

TRETIA A ĎALŠIA MAČKA 
Nie mačiatka tr.16 

mínus 5 € mínus 10 € 

 
Samostatné posúdenie mačiatka z prihláseného vrhu (16) na tejto výstave - 10 € 
/deň. Tieto mačiatka musia byť v deň  výstavy v držaní jedného majiteľa 

Vlastná klietka (STURDI) s rozmermi viac ako 60x50 cm pre jednu mačku 
 bude spoplatnená ako 2- klietka 

Povolenie predčasného odchodu z výstavy = 10 eur/mačka 
Stoličky budú k dispozícii za poplatok 0,80 eur/deň  

                                  

Program výstavy 
 

Preberanie zvierat:  08:00 – 09:30 hod. - SOBOTA 
                                                       08:30 – 09:30 hod. - NEDEĽA 
Posudzovanie zvierat:  10:30 – 14:00 hod. 
Voľba BIS začiatok           15:00 - 16:30 hod.  
Ukončenie výstavy:   S/18:00 hod., N/16:00 hod. 
 

skorší alebo neskorší začiatok BIS, BOB a  ukončenie výstavy je prípustné 
 

Výstavné podmienky: 
Vystavovatelia môžu svoje mačky predviesť sami, stevardi budú k dispozícii. 
Vystavovatelia vystavujú na vlastnú zodpovednosť. Nároky na odškodnenie nebudú 
akceptované.  
Mačky sa musia nachádzať v dekorovaných klietkach po celý čas výstavy. 
Všetky zmeny musia byť nahlásené písomne vopred, najneskôr do 9:30 hod. výstavného dňa. 
Vystavovateľ má právo vybrať si klietku, klietky je potrebné označiť  katalógovým číslom , 
uloženým v obálke. Označené budú iba 2-klietky a 3-klietky a to menom vystavovateľa. 
V ostatnom platia predpisy výstavného poriadku FFS a FIFe. 
Parkovanie je zabezpečené v areálblízkosti výstavy. Stoličky budú k dispozícii za 0,80 eur/deň 
 

Veterinárne podmienky: 
Očkovanie proti panleukopénii, rhinotracheitíde a kalicivírusu nesmie byť staršie ako 730 dní a nie 
kratšie ako 21 dní pred výstavou. Očkovanie proti besnote musí byť vykonané minimálne 21 dní 
pred výstavou až do vyznačeného dátumu platnosti tohto očkovania. Očkovanie je povinné pre 
všetky vystavované zvieratá. 
Biele mačky musia mať atest od veterinára o vyšetrení sluchu. 
Všetky vystavované mačky  musia mať vystavený platný očkovací preukaz alebo  EU Pet 
Passport s vyznačeným platným  očkováním!! 
 

Ubytovanie: www.ubytujsa.sk 
 
Penzión Husacina PLUS Slovenský Grob, Hlavná 6, tel: 00421 903 767 654, 5km 
Hotel Rozálka, Suvorovova 9, 902 01 Pezinok, tel: 00421 33 242 0021, 5 km 
 


