
    PRIHLÁŠKA 

 

 

 

 na VIII. Podvihorlatskú výstavu v JASENOVE 30.9-2.10.2022 

 

Meno a priezvisko vystavovateľa, titul…………………………………..................................... 

Adresa:……………………………………………………………….........PSČ:………………. 

Tel.: ................................................................ e-mail................................................................... 

Druh zvierat ................................................................................................................................. 

                                                                                / Hydina, Králiky, Holuby, Exoty. / 

 

    Pohlavie  

             Plemeno 

 

Označenie 

Farba, Kresba, 

Mutácia 

Predajná 

cena / € / 1.0 0.1 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Uzávierka prihlášok dňa 25. september 2022.Riadne a čitatelne vyplnenú prihlášku tlačeným 

písmom alebo strojom posielajte na adresu: Ladislav Mitro, Jabloň 132, 06713 

                                                                     E-mail: ovszch.humenne@gmail.com 

                                                                     Mobil: 0908 333 138, 0908 020 191 

Mladí chovatelia musia prihlášku označiť písmenami MCH.                                

Svojím podpisom potvrdzujem, že bez výhrad súhlasím s výstavnými podmienkami. 
 

Miesto konania: JASENOV ( Fotbalové ihrisko ) 

 
 

 

 

 

………………………………                                                  ……………………………….. 

potvrdenie o členstve v ZO SZCH                                                            podpis chovateľa 
 

 

 



 

 

Výstavné podmienky 

 

1.  Vystavované zvieratá musia byť označené podľa platného registračného poriadku SZCH. 

 

2. Zvieratá si dopraví na výstavu chovateľ osobne dňa 29.09.2022 do 19.00 hod  Zvieratá si 

zaklietkuje každý vystavovateľ sám, po predchádzajúcom súhlase garanta. Po zaklietkovani 

mu garant potvrdí prevzatie zvierat a vystavovateľ mu odovzdá súpis zvierat. 

 

3. Výdaj vystavených zvierat majiteľom začne 02.10.2022 po 14.00 hod so 

súhlasom príslušného garanta. 

 

4.  Vystavovať sa môžu: 

             -Hydina v kolekcii 1.2 /v prihláške musí byť označená K/,  plemenníky aj jednotlivo. 

             -Holuby individuálne. 

             -Králiky jednotlivo. 

 

Výstavné poplatky 

 

1. Za akýkoľvek  počet vystavených zvierat.                                                          3 € 

                                  

2. Katalóg – povinný pre všetkých vystavovateľov, aj pre MCH  2 € 

 /Poplatky sa platia pri dovoze zvierat na výstavu/ 

 

3. U predajných zvierat je potrebné doložiť preukaz o pôvode a stanovenú predajnú cenu. 

 

4. Predaj sa uskutoční prostredníctvom výstavnej kancelárie. Predajná cena musí byt uvedená              

v prihláške.  V katalógu bude uvedená požadovaná predajná cena majiteľa navýšená o 10%.    

Navýšenie 10% pripadne v prospech výstavy. 

 

Program výstavy 

 

- 29.09.2022 štvrtok 16,00 – 19,00 hod Príjem zvierat 

- 30.09.2022 piatok             09,00 – 14,00 hod Posudzovanie zvierat/Prehliadka pre školy 

- 30.09.2022 piatok             14,00 -  18.00 hod          Prehliadka výstavy 

- 01.10.2022 sobota  09,00 – 18,00 hod Prehliadka výstavy 

- 02.10.2022 nedeľa  09,00 – 14,00 hod Prehliadka výstavy 

                                                                        Výdaj zvierat po 14,00 hod 

       Najlepšie hodnotené zvieratá budú ocenené čestnými a víťaznými cenami. 

 

Veterinárne podmienky 
 

1. Veterinárny dozor zabezpečí RVPS Humenné 

 

2. Na výstavu budú prijaté len zvieratá s platným veterinárnym osvedčením (nie 

starším ako 5 dní), kde budú potvrdené nasledovné veterinárne záruky: 

 zvieratá sú klinicky zdravé a pochádzajú z miesta  bez nebezpečných nákaz, 

 hydina – vyšetrená na Salmonel la Pullórum, 

 králiky – očkované proti moru králikov a myxomatóze , 

 holuby – vakcinácia proti paramyxoviróze. 

 

Propagácia, fotografovanie 

 

Pri fotografovaní je prísne zakázané otvárať výstavné klietky, prípadne inak manipulovať s výstavnými 

zvieratami. Manipulovať s vystavenými zvieratami pri fotografovaní je možné len na základe súhlasu 

výstavného výboru. 

 

Zmeny výstavných podmienok 

 

Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny vo výstavných podmienok v záujme úspešného 

zabezpečenia výstavy. O prípadoch, ktoré neriešia tieto výstavné podmienky rozhodne výstavný výbor. 


