
Ctení priatelia chovatelia, 

dovoľte nám, aby sme Vás ako našich priateľov, s ktorými nás spája dlhoročné 
chovateľské priateľstvo, srdečne pozdravili a pozvali Vás k účasti na našej  výstave 
zvierat . 

LAUGARICIO CUP 2020 
Trenčianska regionálna výstava zvierat 
o titul majstra a šampióna Trenčianskeho kraja  , 

20. špeciálna  výstava Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc, 
11. memoriál R. Mojžiša a 12. špeciálna výstava nutrii 

24. - 25. október 2020 Trenčianske Stankovce 

 
          Ctení priatelia, plne si uvedomujeme   situáciu s prebiehajúcou pandémiou 
Covid 19 a súčasné nariadenia a doporučenia štátnych orgánov s ktorými 
udržujeme neustály kontakt .  

Sme si vedomí i toho ,že naše hobby a  činnosť nás chovateľov si zaslúži svoju úctu 

,propagáciu a prezentáciu .   

 Z týchto dôvodov , a najmä zabezpečenia bezpečnosti sme sa rozhodli  ,že výstavu  
Laugaricio CUP 2020  pre Vás usporiadame  vo vonkajších   priestoroch kultúrneho 
areálu pri požiarnej zbrojnici  v Trenčianskych Stankovciach (časť Veľké Stankovce 
smer Selec ). Tu zabezpečíme     vhodné podmienky pre bezpečnosť  vystavovateľov 
,návštevníkov ale samozrejme i zvierat  .    

 

Pre zaistenie  bezpečnosti  bude výstava zabezpečená podľa platných predpisov  
určených úradom verejného zdravia. Výstavné priestory vrátane klietok budú pred 
naskladnením dezinfikované profesionálnou firmou za použitia  „ polymérovej 
dezinfekcie“  i s prezentáciou aplikácie a zariadení k tomu slúžiacich .  

Dezinfekcia rúk a použitie rúška bude počas vstupu do areálu povinné.  

Na základe komunikácie z regionálnym úradom verejného zdravia v Trenčíne nám 
k dnešnému dňu (13.september) žiadne obmedzenie ani nariadenie nebráni za 
dodržania platných nariadení výstavu usporiadať . 

Výstava  bude  prehliadkou  chovateľského umu, kde porovnáme a verejnosti 
predstavíme výsledky práce  chovateľov nielen Trenčianskeho regiónu , ktorí budú 

prezentovať širokú paletu tradičných, ale i menej známych plemien hydiny, holubov, 
králikov  a rôznych farebných rázov nutrií.  Súčasťou bude i 20.Špeciálna klubová 
výstava Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc a 12. špeciálna výstava nutrii.  



Už niekoľko rokov je na našej výstave samozrejmosťou katalóg s bodovým 
hodnotením. 

 

Zvieratá budú  hodnotiť uznávaní posudzovatelia, a pre tie najúspešnejšie  sú  
pripravené hodnotné  ocenenia.  Okrem hlavných titulov MAJSTER LAUGARICIO a 
ŠAMPIÓN LAUGARICIO, čestných cien, je pripravené i množstvo privátnych ocenení 
a prémií venovaných od sponzorov 

Príďte zabojovať o hlavné tituly v každej kategórii (hydina hrabavá, hydina vodná, 
holuby, králiky). 
 
Slávnostné ukončenie  výstavy  s tradičným  odovzdávaním ocenení  sa pokiaľ to  
situácia umožní uskutoční v nedeľu 25. októbra 2020 o 13:00 hod.  v priestoroch  
chovateľského areálu ,respektíve  budú ocenenia odovzdávané  priebežne . 
 

Veríme, že prijmete   naše srdečné pozvanie a prezentáciou Vašich chovov   
obohatíte túto výstavu, ktorá bude oslavou našej práce ,motiváciou nielen pre 
účastníkov výstavy,  ale najmä pre  návštevníkov  so záujmom o kúpu  chovných 
zvierat a pre budúce generácie chovateľov.   

Ctení  priatelia,  pre kvalitné zvládnutie príprav a priebehu  výstavy  Vás 
prosíme o korektné vyplnenie a dochvíľne podanie prihlášok.  a všeobecne 
platných  aktuálnych bezpečnostných  nariadení . 

Uvedomujeme si  možné zmeny počas nasledujúcich dní a týždňov. 

Dôležitým termínom pre konanie výstavy bude termín 18. október po ktorom 
Vás budeme informovať o prijatých záveroch ku konaniu výstavy a taktiež 
obdržíte inštrukcie k dodávke zvierat.  

 

 

      Na Vašu  účasť sa za výstavný výbor teší:    

Žuffa Peter - jednateľ  ZO SZCH Trenčianske Stankovce 

 

 

 
Kontakt a prihlášky: Žuffa Peter     zuffap@stonline.sk    tel:  +421905744599 
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ZO SZCH Trenčianske Stankovce & Slovenský klub chovateľov husí a kačíc 

LAUGARICIO CUP 2020 
TRENČIANSKA  REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT 

  o titul MAJSTER a ŠAMPION  TRENČIANSKEHO KRAJA, 
 2.aukcia plemenných zvierat . 

20.Špeciálna výstava Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc 
Špeciálna výstava nutrií a  „Memoriál Rudka Mojžiša“  

s medzinárodnou účasťou. 
Výstava sa koná 24.-25. X.  2020  kultúrny  areál pri požiarnej zbrojnici Trenčianske Stankovce 

 

Výstavné podmienky: 
1 Právo zúčastniť sa výstavy majú  čistokrvné zvieratá (králiky ,holuby ,hydina, nutrie …. ,ktoré musia byť obrúčkované, 

resp.tetované pochádzajúce zo zdravotne nezávadných chovov , členov chovateľských zväzov EE. 

2 Ustajnenie Na nádvorí  kultúrneho areálu Trenčianske Stankovce  vedľa požiarnej zbrojnice  
         Hydina:  Husi ,morky - po 1 kuse, kačice , - vo volierach  1:1. ,   

perličky , kury , zdrobnelé kury a prepelice vo volierach 1:1, respektíve jednotlivo  
 Holuby: V klietkach  po 1 kuse. Výnimočne vo  volierach po 4 ks   

                Králiky, Nutrie: V klietkach  po 1 kuse.   
3 Výstavné poplatky:  

Klietkové : 1,00 €  za každé prihlásené zviera.            Mladý chovateľ  0,50  € za každé prihlásené zviera.  

KATALOG : 2   € .   Katalog je povinný odobrať každý vystavovateľ  .  
Výstavné poplatky vrátane poplatku za katalóg sa uhrádzajú pred naskladnením zvierat 22.10.2020 .  

Katalog s hodnotením  bude vydávaný vystavovateľom  na základe potvrdenia o zaplatení v sobotu  a nedeľu . 
Vystavovateľ je povinný uhradiť poplatky i pri nedodaní zvierat . 
 

4. Predaj zvierat : 
A:Zvieratá  určené na priamy predaj musia mať cenu pevne uvedenú  v prihláške .Táto suma bude  v katalógu navýšená o manipulačný 
poplatok 10 % a zaokrúhlená na celé Euro nahor  . Vystavovateľ  obdrží cenu uvedenú v prihláške.  

B: Zvieratá určené na predaj v aukcii musia byť v prihláške označené v príslušnej kolonke .“ AUKCIA“ . Vyvolávacia cena je jednotná 10 €. 
Minimálne navýšenie pri licitácii je 5€. Z vydraženej sumy zostáva 15 % v prospech  poriadateľa. Aukcia  sa bude konať v sobotu o 15.00 
hodine. 

 

5 Preberanie zvierat : Vo štvrtok 22. októbra 2020 od 15.00 hod  do 21 hodiny po  uhradení výstavných poplatkov, predložení veterinárneho 
potvrdenia , kopie prihlášky a s vážnym lístkom s doplneným číslami  obrúčok alebo tetovania . Vystavovateľ je povinný doma si zvieratá 
zvážiť a vyplniť vážny lístok , (príloha prihlášky). Zvieratá si zaklietkovávajú vystavovatelia sami  ,za asistencie garanta,ktorý do kopie 
prihlášky potvrdí prijatie  zvieraťa . Zvieratá bez veterinárneho potvrdenia nebudú prijaté na výstavu. 

6 Veterinárne predpisy : Dodané zvieratá musia mať  sprievodné veterinárne potvrdenie  o  zdravotnej spôsobilosti potvrdené od 

veterinárneho lekára ,v ktorom musí byť uvedené ,že zvieratá sú klinicky zdravé , vakcinované podľa platných predpisov  ,schopné 
zúčastniť sa výstavy a pochádzajú s chovu bez veterinárnych obmedzení a nákaz . 

7 Posudzovanie zvierat, sa uskutoční v piatok 23 októbra 2020 od 08.oo hod  bez prístupu verejnosti. 
8 Ocenenia : Na výstave budú udelené ocenenia:  

MAJSTER LAUGARICIO : cena  bude udelená na najlepšie ohodnotenú  4 člennú kolekciu  jednoho plemena a farebného rázu  .   Kolekcia 
musí obsahovať  jedincov oboch pohlaví a zvieratá patriace  do kolekcie musia byť označené v prihláške.  Titul je udelený iba  jeden na 
každý druh. ( králiky, holuby, hrabavá hydina , vodná hydina ) 

ŠAMPION LAUGARICIO    : cena  bude udelená na najlepšieho jednotlivca v kategorii : ( králiky, holuby, hrabavá hydina  , vodná hydina ) 
na základe rozhodnutia kolégia posudzovateľov .  

V prípade  rovnosti bodov rozhoduje o udelení titulu Majster  a Šampion   kolegium posudzovateľov. 
Čestné ceny: jednotlivci nadpriemernej kvality  - podľa rozhodnutia  posudzovateľa. Privátne a sponzorské ceny – tieto budú udelené 
posudzovateľom jednoznačne podľa zadania a podmienok  darcu . Memorial Rudolfa Mojžiša je  súťaž členov ZO SZCH Trenčianske 
Stankovce a ZO ČSCH Kunovice. Klubové ocenenia su udelované podľa propozícií klubu. 

9 Otvorenie  výstavy: Výstava bude pre verejnosť otvorená      sobota   24.10.2020    od    09.oo hod      do   17..00   hod  

                                                                                                             nedeľa   25.10.2020    od    09.oo hod      do   12..30  hod  

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení  bude v nedeľu    25.10.2020    o      13.00. hod . 

 

10 Výdaj zvierat :Po výstave budú zvieratá  vydávané  25.10.2020  po  14.00  hod. 

11 Výstavný výbor zodpovedá za kŕmenie a ustajnenie zvierat. Výstavný výbor si vyhradzuje právo na zmeny a obmedzenia  vystavovaných 
exponátov nutné  pre  kvalitné zvládnutie výstavy. V prípade zrušenia výstavy  z dôvodu vyššej moci nebudú  výstavné  poplatky  vrátené .  

12 Prihlášky  : Podaním prihlášky písomnou alebo elektronickou formou vystavovateľ súhlasí zo zverejnením osobných údajov v katalogu 
výstavy  v tlačovej i elektronickej verzii . 
Prihlášky vyplnťe čitatelne vo všetkých kolonkách  a potvrdené základnou organizáciou ,zasielajte poštou na adresu. Žuffa Peter    
913  11  Trenčianske Stankovce  86   alebo     Email:  zuffap@stonline.sk . Emailom zaslaná prihláška  musí byť organizátorom spätne 
potvrdená !!! 

Uzávierka prihlášok je 1.X. 2020. Bližšie informácie  podá : Žuffa Peter   tel: 0905 74 45 99    Email:zuffap@stonline.sk  . 

Výstavné podmienky a prihlášku je možné stiahnuť na adrese : 
 www.szchtstankovce.szm alebo www.skchhk.eu 

Na účasť sa teší výstavný výbor 



Slovenský zväz chovateľov -  základná organizácia 
Trenčianske Stankovce 

  

Aukčný poriadok  LAUGARICIO CUP 2020. 

      Dražobný poriadok  vydaný v súlade so zákonom č. 527/2002  Z. z. o dobrovoľných 
dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „dražobný poriadok“) 
 

I. OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE 

Organizátor ZO SZCH  Trenčianske Stankovce  usporadúva na základe návrhu 
vlastníkov verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“), ktorá sa uskutočňuje 
24.10.2020 o 15.00 hod.  počas konania výstavy Laugaricio Cup  v priestoroch 
kultúrneho areálu  Trenčianske Stankovce . 
 

II. DRAŽENÉ predmety  dražby. 
Označenie a popis „predmetov dražby“   sa nachádza v  katalógu výstavy resp 
na oceňovacom lístku alebo na mieste na to určenom . Predmety dražby  budú 
dražené v poradí uvedenom v tomto katalógu. 
 

III. ÚČASTNÍCI AUKCIE 

1. Účastníkom aukcie je osoba prítomná na aukcii, ktorá sa dostavila s cieľom 
urobiť podanie . 

 

2. Dražobník   sa zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť ním vydražený predmet  
dražby   v zmysle dražobného poriadku ihneď po skončení dražby) 

 

IV. AUKCIA 

1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je podmienený iba kapacitou miestnosti, 
v ktorej sa aukcia uskutočňuje. Do tejto miestnosti nebudú vpustené osoby 
pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, či porušujúce pravidlá 
slušného správania  ktoré by mohlo obťažovať účastníkov aukcie apod.). 
Organizátor  má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich 
priestorov či na dražbu akejkoľvek osobe. 

 

2. Organizátor aukcie umožní, pred konaním aukcie, prehliadku predmetov 
dražby zaradených do aukcie v expozícii výstavy alebo na inom vopred  
určenom mieste . 

 

3. Počas trvania výstavy a aukcie je v priestoroch, v ktorých sa konajú , 
neprípustné predávať, vystavovať či vymieňať predmety určené do aukcie ,  
medzi návštevníkmi a vykonávať akúkoľvek činnosť smerujúcu 
k obchodovaniu alebo propagovaniu takejto činností. Počas trvania výstavy a 
aukcie sú všetci návštevníci povinní dodržiavať všetky pokyny a opatrenia 
organizátora  uskutočnené najmä na ochranu vystavených alebo dražených 
premetov dražby.. 
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V. PRIEBEH AUKCIE 

1. Katalóg výstavy predstavuje vstupenku na aukciu, na základe ktorej je 
účastník dražby oprávnený požiadať o dražobné číslo.  

 

2. Aukcia sa otvára vyvolaním draženého „predmetu dražby“ s uvedením najmä 
jeho poradového čísla v  katalógu, názvu   ,prípadne . bodového hodnotenia  
mena vlastníka, najnižšieho podania ( vyvolávaciu cenu  ) a najnižšieho 
prihodenia. 

 

VI. NAVYŠOVANIE 

1. Po vyvolaní „predmetu dražby“ môžu účastníci dražby uskutočňovať 
navýšenie vyvolávacej ceny o najnižšie prihodenie. ( 5€ )  Za navýšenie sa 
považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne ruku . Aukcia sa koná bez prestávok, 
pokiaľ dražitelia robia vyššie podania.  

 

2. Nepriklepnuté položky a položky  môže aukčná spoločnosť zaradiť do dražby 
kedykoľvek opäť, najneskôr však pred dražbou poslednej riadnej (t. j. 
katalógom oznámenej) položky. 

 

3. Osoba, ktorá vedie aukciu (licitátor) pripočítava prihodenia k poslednému 
najvyššiemu podaniu.  

 

4. Výšku najnižšieho prihodenia si vyhradzuje určiť organizátor podľa 
charakteru draženej veci (pri cene draženého predmetu). 

 

 

Za organizátora dražby : 

Žuffa Peter v.r.  
tajomník ZO SZCH Tr.Stankovce 
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VETERINÁRNE OSVEDČENIE 

o klinickej prehliadke zvierat určených na výstavu . 

Ja, dolupodpísaný veterinárny lekár:                                                                                                                   osvedčujem,  

že som nižšie uvedené zvieratá a uvedený chov, klinicky prehliadol s výsledkom :  

V chove sa                                       prejavujú -  neprejavujú             príznaky ochorenia 

chov                                                  je – nieje                                        bez veterinárnych obmedzení. 

Zvieratá                                           SÚ   -    NIE SÚ               klinicky zdravé, schopné prevozu a zúčastniť sa výstavy. 

Miesto konania a dátum výstavy:   

Prehliadka bola vykonaná dňa :   

Meno chovateľa a adresa chovu :  

 
V chove bola prevedená vakcinácia : (Ak bola vakcinácia prevedená uvedte prosím  vakcínu ) 

 

 

 

 

Identifikácia zvierat:druh *( králik,hydina ,holub, iné) pohlavie a číslo obrúčky resp. tetovanie.   

 

 

 

 

 

 

 

V   dňa : 
 

Meno a priezvisko veterinárneho lekára                                                                                     pečiatka  
 

 

*( nehodiace sa  prečiarknite **).  Veterinárne  osvedčenie môže byť maximálne 7 dní staré . 



Vážny lístok prineste vyplnený s prihlásenými zvieratami. 
Č. KLIETKY: 

 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                    kg 
    

Č. KLIETKY: 
 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                    kg 

    

Č. KLIETKY: 
 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                    kg 

    

Č. KLIETKY: 
 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                    kg 

    

Č. KLIETKY: 
 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                    kg 

    

Č. KLIETKY: 
 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                    kg 

    

Č. KLIETKY: 
 
 
 

___________________ 
DOPLNÍ SA PRI DODANÍ 

ZVIERAT 

POHLAVIE : 
 
 
 

Č.obrúčky/ 
tetovanie: 

 
ĽU:_______________ 

 
PU:_______________ 

Hmotnosť : 
 
 
 

                     kg 

 
 



PRIHLÁŠKA : 

TRENČIANSKA REGIONÁLNA VÝSTAVA  ZVIERAT : 

 LAUGARICIO CUP 2020 
o MAJSTRA a ŠAMPIÓNA  TRENČIANSKEHO KRAJA, 

2.Aukcia plemenných zvierat 
20. Špeciálna výstava Slovenského klubu chovateľov husí a kačíc  
12. špeciálna výstava nutrií, a 11. ročník „Memoriálu R. Mojžiša“ , 

s medzinárodnou účasťou. 
Trenčianske Stankovce 24.-25. X.  2020 kultúrny areál pri požiarnej zbrojnici 

Priezvisko , meno, titul  MLADÝ CHOVATEĽ ano nie 

Ulica,   č.d.  Telefon:  

Mesto /obec/ PSČ   Email:  

Člen ZO :  KLUB  

Na uvedenú výstavu záväzne prihlasujem : Králik Hydina Holub Nutria 

Jeden riadok slúži iba  pre jedno zviera.  Pohlavie označte krížikom  X  v prislušnom stlpci .   
Zvieratá určené do volier ( holuby 4 kusy , kury 2 ks, kačice 2 ks označte podľa čísla volier ako budú umiestnené  V1,V2,V3.   

Zvieratá zaradené do kolekcie označte písmenom K ,  K1, K2  --     (príklad     V 1/K1)       V3/K2 
 Pohlavie 

voliera 
kolek

cia 
PLEMENO FAREBNÝ RÁZ 

PREDAJNÁ 
cena 

AUKCIA p.  č 1,0 0,1 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

Klietkové  senior 1,00  € / ks 
Klietkové 

MCH 0,50 €/ ks Spolu kusov  

Potvrdenie  o členstve v ZO  

Potvrdzujeme ,že menovaný je členom  horeuvedenej  ZO                      
podpis zástupcu. ZO 

Klietkové  

Katalog s bodovaním  (povinný) 2 

Na ocenenia venujem     

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK:1.X.2020 POPLATKY SPOLU  

Svojim podpisom potvrdzujem,že som si vedomý a súhlasím s výstavnými  podmienkami . 
Súhlasím, so zverejnením osobných údajov v katalogu výstavy v tlačovej i elektronickej verzii .                  

 

V :                                               dátum:                             podpis vystavovateľa :  
Prihlášku odoslať  do 1.X.2020 na adresu 

 Žuffa Peter      913  11 Trenčianske Stankovce 86    alebo email:  zuffap@stonline.sk.  Emailom zaslaná prihláška  musí byť spätne potvrdená  
Kopiu prihlášky si odložte a  prineste  pri dodaní zvierat spolu s vypísaným  vážnym lístkom a vypísanými   číslami  obrúčok a tetovania.   
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