
Federácia Felis Slovakia  
Karpatská 18, 811 05 Bratislava 

 
 

 

 
Telefón  e-mail    web   IČO   
0905/470791 president@felisslovakia.sk  www.felisslovakia.sk 45747741  

Zmeny pravidiel FIFe, ktoré sú v platnosti 1. januára 2023 
(zmeny, ktoré sa priamo týkajú aj slovenských členov alebo OZ sú zvýraznené tučným) 

 
1. Komisia FIFe pre vzťah s verejnosťou  
 
Je zriadená nová komisia: Komisia pre vzťahy s verejnosťou [→ Statutes § 6.2.6, 6.3]  
 
2. Simultánny preklad na GA FIFe 
 
Na Generálnom zasadnutí FIFe už nebude zabezpečený simultánny preklad [→ General Rules § 
3.3.d]  
 
3. Náklady funkcionárov FIFe na cestovné a ubytovanie spojené s GA 
 
Ak je zástupca národného člena FIFe aj funkcionárom FIFe, cestovné náklady a náklady na 
ubytovanie počas GA sa rozdelí rovným dielom medzi obidve zúčastnené strany – FIFe 
a národného člena. [→ General Rules § 4.15]  
 
4. Nové rozdelenie do skupín u Nevskej maškarády (NEM) 
 
Nevské maškarády (NEM) budú posudzované v 4 farebných skupinách [→ Standard NEM]  
Dosiaľ boli posudzované v dvoch farebných skupinách.  
 
5. Oddelenie kresieb tipped (11) a tabby (21) u strieborných a zlatých variet s odznakmi 

u britských mačiek (BLH/BSH) 
 
Strieborné a zlaté tipped variety s odznakmi musia byť registrované ako BLH/BSH * 11 33. 
Registrácia strieborných a zlatých variet s tabby kresbou a odznakmi zostáva ako BLH/BSH 
* 21 33. [→ Standard BLH/BSH]  
 
6. Predbežné uznanie plemien Bombay (BOM) a Lykoi (LYO) 
 
Plemená Bombay a Lykoi získali status predbežne uznaného plemena. [→ Standard BOM / 
Standard LYO]  
 
7. Používanie EMS pre farbu očí u modrookých mačiek bez siamských odznakov 

(siamského riedenia) 
 
U modrookých mačiek bez siamských odznakov musí byť použitý EMS kód pre modré oči 
(61). [→ zoznam EMS, str. 8/9/10 definícia použitia]  
 
 



 
8. Mačiatka a čipovanie  

 
Mačiatka nesmú odísť k novému majiteľovi (do nového domova) skôr ako dovŕšia vek 14 
týždňov a musia byť plne očkované. Všetky mačiatka musia byť čipované a ich číslo čipu 
musí byť uvedené v rodokmeni. [→ BRR § 2.3.3]  
 
9. Zrušenie tetovania ako možnosti identifikácie mačky 

 
Všetky chovné zvieratá (kocúri aj mačky) musia byť označené mikročipom a kód mikročipu 
musí byť uvedený v preukaze o pôvode. [→ BRR § 3.4] (zrušila sa možnosť označenia 
tetovaním).  
 
10. Preukaz o pôvode 
 
Preukaz o pôvode (rodokmeň) je tlačená alebo digitálna verzia plemennej knihy jednotlivej 
mačky a jej predkov. [→ BRR § 4.1] 
Preukazy o pôvode vystavené národným členom FIFe musia byť opatrené logom FIFe 
a menom národného člena FIFe na rovnakej strane ako sú uvedené údaje o mačke a jej 
predkoch. [→ BRR § 4.5]  
 
11. Názvy chovateľských staníc 
 
Názov chovateľskej stanice môže byť zdedený alebo prevedený počas života majiteľa CHS 
na osobu, v rámci rodiny alebo príbuzných, na člena národného člena FIFe. 
Po smrti majiteľa chovateľskej stanice nemôže byť názov chovateľskej stanice používaný 
ďalších 20 rokov, pokiaľ nie je prevedený na zákonného dediča, ktorý je členom národného 
člena FIFe. [→ BRR § 5.2.5] 
Názov chovateľskej stanice môže byť znovu pridelený, pokiaľ majiteľ názvu chovateľskej 
stanice zomrel, a do 5 rokov sa oň neprihlásil žiadny zákonný dedič. [→ BRR § 5.2.6] 
 
12. Požiadavky na zisk titulu Distinguished Merit (DM) 
 
Pre získanie titulu DM musí mať mačka alebo kocúr minimálne 5 potomkov s titulom IC/IP 
(alebo vyšším) alebo s titulmi DSM, DVM, JW alebo DM. 
V prípade kocúrov musí byť dosiahnutý aspoň jeden z týchto titulov u jeho potomkov po 
01.01.2023. [→ BRR § 5.3.2]  
 
13. Povolené kríženie pre európske mačky (EUR) 
 
V prípade plemenného kríženia (outcross) je povolené používať iba domáce krátkosrsté 
mačky z Európy. Takéto domáce krátkosrsté mačky musia byť testované na DNA (k 
vylúčeniu génu pre dlhú srsť, čokoládové sfarbenie a odznaky) a registrované ako XSH * [→ 
BRR § 6.7]  
 
 
 



 
14. Kríženie a re-registrácia 
 
Mačky, pochádzajúce z ktorejkoľvek generácie povoleného kríženia (crossbreeding), sa 
môžu vystaviť v triede 13b kvôli re-registrácii (RR). [→ BRR § 9.1.1]  
 
15. Zodpovednosť národného člena FIFe za svojich posudzovateľov - žiakov 
 
Národný člen FIFe informuje sekretariát FIFe o ukončení členstva svojich posudzovateľov – 
žiakov. [→ JR § 2.1.2]  
 
16. Účasť na posudzovateľských seminároch počas GA 

 
Oznámenie o účasti je možné zasielať najneskôr 2 týždne pred dátumom konania seminára. 
Potvrdenie o účasti bude zasielané e-mailom do dvoch týždňov po seminári každému 
posudzovateľovi a posudzovateľovi – žiakovi, ktorý sa zúčastnil celého seminára. [→ JR § 2.2.1.a.]  
 
17. Zoznam posudzovateľov FIFe 
 
Posudzovateľ FIFe je povinný bezodkladne oznámiť sekretariátu FIFe akúkoľvek zmenu adresy, 
telefónneho čísla a e-mailovej adresy, ako aj členstva v organizáciách v rámci FIFe. [→ JR § 3.1] 
 
18. Účasť posudzovateľov FIFe na výstavách non-FIFe 
 
Obmedzenie počtu prípadov počas roka, kedy môže posudzovateľ FIFe posudzovať na výstavách 
non-FIFe v krajinách, kde existuje člen FIFe, bolo zrušené. [→ JR § 3.7]  
 
19. Počet výstav počas týždňa 
 
Obmedzenie počtu výstav, ktoré sa môžu konať počas 1 týždňa bolo zrušené. [→ SR § 1.1.d]  
 
20. Oznámenie konania Winner Shows  

 
Winner Show musia byť zreteľne uvedené v oficiálnom kalendári výstav FIFe najmenej 1 rok pred 
ich konaním. [→ SR § 2.6.2]  
 
21. Central European Winnner Show (CEW) / titul Central European Winnner 
 
Nová výstava CEW: Central European Winner Show, bude usporadúvaná 
v stredoeurópskych krajinách – Česká republika, Maďarsko, Rakúsko alebo Slovensko; 
nový titul je Central European Winnner (CEW). [→ SR § 2.6.6, BRR § 5.3.1]  
 
 
 
 
 
 



22. Náhrada nákladov posudzovateľom a posudzovateľský príspevok 
 
Posudzovatelia, ktorý na výstave posudzujú, majú nárok na: 

- príspevok pre posudzovateľa ako náhradu za ušlý čas 
- preferovaný spôsob úhrady, ak sa  s usporiadateľom výstavy nedohodnú inak  
- vyplatenie náhrady alebo jej predloženie najneskôr v posledný deň výstavy, na ktorej 

posudzovateľ posudzuje. [→ SR § 6.1.9]  
 
23. Oficiálne FIFe formuláre, verzia 2023 
 
Verzie oficiálnych formulárov FIFe pre rok 2023 sú k dispozícii na stiahnutie na stránke FIFe 
– www.fifeweb.org. 
http://fifeweb.org/wp/lib/lib_current.php 
http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_prf_stn.php 
 
Používajte prosím iba verzie formulárov pre rok 2023 a nepoužívajte žiadne staršie verzie. 
 
24. Ukončenie platnosti dočasných výnimiek počas COVID pandémie 
 
K 31.12.2022 bola ukončená platnosť všetkých dočasných výnimiek schválených a platných 
kvôli COVID pandémii, súvisiacich s počtom certifikátov potrebných pre tituly, počtov 
mačiek na výstavách a pod. 
Aktuálne platia iba výnimky v zmysle pravidiel FIFe uvedených v dokumentoch (bod 23.) 


