
 

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 2021 
Trenčianska regionálna výstava zvierat 

s medzinárodnou účasťou 
o  titul majstra a šampióna Trenčianskeho kraja . 
11.memoriál R.Mojžiša  , 12. špeciálna výstava nutrii 

22. - 24. október 2021 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 2021  pre Vás usporiadame  vo vonkajších   priestoroch v areále Základnej školy 
J.Lipského  Trenčianske Stankovce.  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 pravdepodobne povinné. 

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

Výstava  bude  medzinárodnou 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  už 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. 
 
Slávnostné ukončenie  výstavy  s tradičným  odovzdávaním ocenení  sa pokiaľ to  situácia umožní 
uskutoční v nedeľu 24. októbra 2021 o 12:00 hod.  v priestoroch  výstavy  ,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 dodržiavanie všeobecne platných  bezpečnostných  
nariadení . 

Uvedomujeme si  možné zmeny počas nasledujúcich dní a týždňov. 

Dôležitým termínom pre konanie výstavy bude termín 15. 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 výstavy  

tajomník ZO Tr.Stankovce 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt a prihlášky: Žuffa Peter     zuffap70@gmail.com    tel:  +421905744599 

mailto:zuffap70@gmail.com

