
Slovenský zväz chovateľov 
Sekretariát RR, Krížna 44, 824 76 Bratislava  

IČO: 00178322, DIČ: 2020864582, www.szch.sk 
telefón: 02 555 71 158, fax: 02 555 71 158, e-mail: szch.sekretariat@stonline.sk 

Prihláška  -výstava  I. Slovenské trhy 
v dňoch 25.-27.11.2011, Výstavisko Agrokomplex, Nitra

(25.11.2011 od 12.00 do 17.00 hod, 26.11.2011 od 9.00 hod do 17.00 hod, 27.11.2011 
od 9.00 hod do 16.00 hod)
Vystavovateľ/predajca: UZÁVIERKA 15.11.2011
Obchodné meno (právnická osoba): Meno, priezvisko, titul – fyzická osoba

Sídlo (ulica, číslo, mesto):

PSČ:
IČO: DIČ:
IČ DPH: e-mail: 
Telefón: Mobil: 
Fax: č. účtu: 
Popis predávaného tovaru (vyhovujúce podčiarknite): 
a) ovocie a zelenina, spracované výrobky 
b) mlieko a mliečne výrobky
c) mäsové výrobky
d) oleje, tuky, rastlinného, živočíšneho pôvodu
e) cukrovinky
f) iné druhy potravín, ochucovadlá a pod. 
g) výrobky z kože
h) výrobky z vlny
i) výrobky z prírodných vlákien
j) výrobky z dreva
k) výrobky z kovu
l) výrobky z plastu
m) iný tovar – potrebný popis: 

                                      
Poplatok  za možnosť predaja - predajné  miesto 4 m2: 
10 EUR/deň
25 EUR/tri dni (25.-27.11.2011)
V prípade požiadavky na väčšiu plochu sa poplatok za miesto určí dohodou. 
Možnosť doobjednať*: Počet v ks: 
stôl
stolička
elektrická prípojka
* cena za doobjednanie je podľa platného cenníka 

Miesto a dátum_______________________ Podpis__________________________
Uznávame veľkosť a druh výstavnej plochy  a zaväzujeme sa rešpektovať a zaplatiť za  plochu. Bez výhrad súhlasíme 
so znením  výstavných podmienok. Prihláška je bez podpisu neplatná.  

http://www.szch.sk/
mailto:szch.sekretariat@stonline.sk


UZÁVIERKA 15.11.2011 Posielajte na adresu SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava
Výstavné podmienky: 

Čl. 1 Organizátor
Slovenský zväz chovateľov (SZCH), Krížna 44, 824 
76 Bratislava, 
IČO: 00178322
Bankové spojenie: TATRA BANKA, 
č.ú.: 2620191687/1100
konštatný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2527112011

Čl. 2 Vystavovateľ 
1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej organizátor 
potvrdil písomne (poštou, faxom, e-mailom) účasť na 
výstave.  

Čl. 3 Prihláška účasti a prideľovanie plochy
1.  Prihláška  na  účasť  zaslaná  organizátorovi  je 
záväzná. 
2.  Organizátor  o  prijatí,  krátení  alebo  odmietnutí 
prihlášky (napríklad z priestorových dôvodov a pod.).
3.  Organizátor  si  vyhradzuje  právo  rozhodovať  o 
umiestnení výstavnej plochy,  pričom berie do úvahy 
najmä druh tovaru. 
4.  Pridelenú  plochu  nesmie  vystavovateľ  prenajať 
tretej osobe.
5.  Vystavovateľ  je  povinný  zotrvať  v  priestoroch, 
ktoré mu boli pridelené až do ukončenia výstavy.
6.  V  prípade,  že  vystavovateľ  neobsadí  pridelenú 
plochu najneskôr  30  minút  pred otvorením výstavy, 
môže organizátor s touto plochou voľne disponovať a 
vystavovateľ  nemá  nárok  na  pridelenie  náhradnej 
výstavnej plochy. V takom prípade, poskytnutá úhrada 
za prenájom výstavnej plochy pripadne organizátorovi 
ako zmluvná pokuta. 

Čl. 4 Podmienky účasti
1.  Cena  za  nájom  zahŕňa  najmä  čas  montáže 
a demontáže  expozície,  termín  konania,  využitie 
sociálnych zariadení na výstavisku. 
2. V prípade, že vystavovateľ zruší účasť na výstave 
pred  úhradou  poplatku,  organizátor  má  právo  na 
zaplatenie zmluvnej pokuty v nasledujúcej výške:
a)  50 % z poplatku za  možnosť predaja  v čase viac 
ako 2 týždne pred začatím výstavy, 
b) 80 % z poplatku za možnosť predaja v čase menej 
ako 2 týždne pred začatím výstavy.
3. Ak vystavovateľ nezruší účasť na výstave a výstavy 
sa nezúčastní, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 100 % poplatku za možnosť predaja.

Čl. 5 Exponáty
1.  Pod  pojmom  exponát  sa  rozumie  tovar  alebo 
výrobok  určený  konečnému  spotrebiteľovi.  Je 
zakázané  vystavovať  rádioaktívne  exponáty, 
horľaviny, výbušniny, škodliviny, jedy, kyseliny alebo 
iné  škodlivé  látky.  Vystavované  exponáty  musia 

zodpovedať bezpečnostným predpisom.  
2.  Vystavované  exponáty  nesmú  rušiť  susedné 
expozície, nesmú zasahovať do iných exponátov alebo 
iných  výstavných  plôch,  ktoré  nie  sú  určené  pre 
daného vystavovateľa.
3. Príjem tovaru  si zabezpečuje vystavovateľ sám na 
vlastné náklady.  Odvoz alebo dovoz tovaru  sa  riadi 
pokynmi organizátora výstavy.
4.  Vystavovateľ  nezodpovedá  za  exponáty.  Nie  je 
prípustné počas výstavy exponáty nechať bez dozoru 
alebo exponáty dovážať v priebehu konania výstavy.

Čl. 6 Realizácia
1.  Organizátor  poskytne  vystavovateľovi  plochu 
a služby, ktoré boli dopredu písomne dohodnuté. 
2.  Vystavovateľ nesmie vykonať zásahy do podlahy, 
stien, stĺpov a zariadení. 
3. Prípadný prípoj elektrickej energie, dodávku vody 
prípadne iné služby je povinný objednať vystavovateľ 
dopredu  u organizátora,  ktorý  zmluvne  dohodnuté 
služby objedná u majiteľa výstaviska. Cena za takéto 
služby je stanovená majiteľom výstaviska podľa jeho 
platného cenníka.
4.  Za  akékoľvek  poškodenie  plochy  a zariadení  je 
povinný vystavovateľ uhradiť. 

Čl. 7 Poistenie
1. Organizátor nezodpovedá vystavovateľovi za stratu, 
zničenie  alebo  akékoľvek  poškodenie  exponátov, 
vybavenia a zariadenia stánku, exponátov bez ohľadu 
na  skutočnosť,  či  k zničeniu,  poškodeniu  alebo 
znehodnoteniu došlo pred konaním výstavy, počas nej 
alebo  po  jej  ukončení.  Vystavovateľ  môže  podľa 
svojho uváženia uzatvoriť zmluvu o poistení. 

Čl. 8 Organizačné zabezpečenie výstavy, technická 
príprava, požiarna ochrana 
1.  Vystavovateľ,  ktorý  bude  realizovať  expozíciu 
podľa  projektovej  dokumentácie  spracovanej  treťou 
osobou,  musí  dopredu  oboznámiť  organizátora 
s projektom  expozície.  Pri  realizácii  expozície  je 
vystavovateľ  povinný  dodržať  všetky  predpisy 
v oblasti  bezpečnosti  pri  práci  a na  úseku  požiarnej 
ochrany.
2. Vo všetkých pavilónoch, v ktorých sa koná výstava 
je zákaz fajčiť.  V prípade porušenia tohto zákazu je 
vystavovateľ  povinný  zaplatiť  zmluvnú  pokutu  vo 
výške  100  EUR.  Vystavovateľ  zodpovedá  v plnom 
rozsahu za svojich zamestnancov.  
3.  Organizátor  nezodpovedá  za  expozíciu  v čase 
konania výstavy. 

Čl. 9 Záverečné ustanovenia 
1.  V prípade,  že  organizátor  v dôsledku  ním 



nezavinených okolností  nemôže začať výstavu alebo 
nemôže  zrealizovať  výstavu  v dohodnutom rozsahu, 
upovedomí o tom vystavovateľov. V takomto prípade 
nepripadá  vystavovateľovi  žiadny nárok  na  náhradu 
vzniknutých škôd. Organizátor je oprávnený zadržať 
časť uhradených poplatkov vystavovateľov. 


