
Fédération Internationale Féline 

Federácia Felis Slovakia 

Mačky Žilina, o.z., www.mackyzilina.sk 
 

Vás srdečne pozývajú na  

33. a 34. medzinárodnú výstavu mačiek 
  

 

 

 

 

25. + 26. august 2018 

Žilina  (SK) – Hala TENNIS POINT 
(Za plavárňou 3937/1, 010 08  Žilina) 

GPS: N 49.211325, E 18.747745 

 

SOBOTA - ŠPECIÁLNA  SÚŤAŽ  REX MAČIEK  

(MAČIEK s KUČERAVOU SRSŤOU) 

NEDEĽA - ŠPECIÁLNA SÚŤAŽ  NAJLEPŠÍCH MAČIEK 

z POHĽADU DIVÁKOV  
 

Prihlášky mačiek, stewardov, inzercie, reklamy posielajte na adresu: 

 

Mačky Žilina, o.z., Bitarová 202, 010 04  Žilina, SK 

Informácie: Alena Mehlyová, telefón: +421 903 138 447 

e-mail: mackyzilina@gmail.com, www.mackyzilina.sk 

 
Na prihlášku uveďte Vašu e-mailovú adresu. 

Uzávierka a storno prihlášok: 15. august 2018 
 

    Pozvaní posudzovatelia: 

 

Mrs. Mira Fonsén (FI): all round 

Mr.  Mario Ottino (IT):  1, 2 

Mrs. Nathalie Smits-Peelen (NL):  1, 3, 4 

Mr . Charles Spijker (NL):  all round

mailto:mackyzilina@gmail.com


Výstavné poplatky:   1mačka/1deň  1 mačka/2 dni     
Trieda: 1 – 12    30,-  €                 50,- € 

Trieda: 14, 15, 17    20,-  €                     30,- € 

Trieda: 16 (vrh)    40,-  €                      70,- € 

Dvojklietka/1 mačka:   + 5,-  €                                  + 10,- € 

Tretia a ďalšia mačka/1 vystavovateľ: zľava 5,- € na deň 

Inzercia v katalógu:   1 strana 25,- €, 1/2strany 15,- € 

Poplatky sa platia priamo na výstave! 

 

Program výstavy: 

 

07:00 – 08:30 hod: preberanie zvierat a veterinárna kontrola 

08:00 – 09:00 hod: hlásenia opráv 

10:00 – 14:00 hod: posudzovanie a nominácie 

16:00 – 16.30 hod: špeciálna súťaž 

16:30 – 18:30 hod: Best in Show 

18:30 hod:  končenie výstavy (sobota) 

18:00 hod:  ukončenie výstavy (nedeľa) 

 

Veterinárne podmienky: 

 

Očkovanie proti besnote musí byť uskutočnené najneskôr 21 dní a najskôr jeden rok pred 

konaním výstavy. Všetky vystavované mačky musia byť v imunite proti panleukopénii a 

rhinotrachitíde podľa druhu použitej vakcíny, doba od vakcinácie nesmie byť dlhšia ako 

730 dní. Majitelia bielych mačiek musia mať veterinárny atest, že mačky nie sú hluché. 

 

    Výstavné podmienky: 

 

Vystavovateľov, ktorí zaslali prihlášku e-mailom, žiadame o potvrdenie členstva v ZO. 

Vystavovateľ, ktorého prihláška bude nečitateľná alebo neúplne vyplnená, zaplatí pri 

preberaní zvierat 5,- € za každý uskutočnený telefónny hovor potrebný na doplnenie dát. 

Predčasné opustenie výstavy bez povolenia riaditeľa výstavy má za následok anulovanie 

výsledkov. Výstava sa riadi Výstavnými pravidlami FIFe. Vystavovatelia vystavujú na 

vlastné nebezpečenstvo. 

 

   Ubytovanie – Show Hotel (5 min. autom od miesta výstavy): 

Hotel Dubná Skala****, Hurbanova 345/8, 010 01  Žilina, SK 

tel: +421/41/5079103, hoteldubnaskala@doxx.sk, www.hoteldubnaskala.sk  

(2-posteľ.izba - 65 € (+0,7 € daň, mačky 5 €, 10 € raňajky) 

 

Upozornenie: Stoličky pre vystavovateľov nebudú k dispozícii!!! 
 

Tešíme sa na Vás    

mailto:hoteldubnaskala@doxx.sk

