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Vec: Odporúčania  k organizácii CHPT v súvislosti s prijímaním opatrení pre 

zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19 

 

 Vzhľadom k situácii s možným nebezpečím šírenia koronavírusu na Slovensku 

a vzhľadom k organizovaniu chovateľských prehliadok trofejí (ďalej len „CHPT“) 

z poľovníckej sezóny 2019/2020 Vám zasielam nasledovné odporúčania: 

 

1. Zorganizovanie hodnotiacej časti CHPT zostáva v platnosti s dodržaním všetkých 

hygienických pokynov a je súčasťou kompetencie Slovenskej poľovníckej komory 

(ďalej len „SPK“) podľa § 42 ods 1 písm g). Rušiť hodnotiacu časť je možné len v 

prípade mimoriadnej nákazovej situácie podľa pokynov štátnych orgánov. 

2. Zorganizovanie výstavnej časti CHPT, ktorá je verejná, je predovšetkým na Vašom 

zvážení a rozhodnutí, vzhľadom na to, že doposiaľ nebol vydaný celoplošný zákaz. Je 

však potrebné zvážiť či, riziko na uskutočnenie nie je príliš vysoké a rovnako zistiť či 

vo Vašej obvodnej pôsobnosti o zrušení spoločenských podujatí už nerozhodli príslušné 

kompetentné štátne orgány alebo orgány samosprávy.  

3. V prípade ak sa rozhodnete od výstavnej časti upustiť a príslušná Obvodná poľovnícka 

komora (ďalej len „OPK“) má kapacity pre uskladnenie trofejí, odporúčame ich 

podržanie a presunutie výstavnej časti CHPT na iný, neskorší termín. 

4. Pokiaľ Vaša OPK nemá dostatočné kapacity pre uskladnenie trofejí, odporúčame ich 

odfotografovanie s viditeľným označením trofeje a zverejnenie tejto databázy na 

webovej stránke OPK, poprípade Vám poskytneme priestor na centrálnej webovej 

stránke SPK spolu s dostupnosťou vyhotoveného katalógu v pdf. formáte. 

5. Komorový dozor nebude delegovaný na všetky hodnociace časti CHPT, len na náhodne 

vybrané. 

 

Dovolíme si Vám dať do pozornosti i „Pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré 

odporúča dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým 

nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19): 

 umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie 

je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze 

alkoholu, 

 

 

všetkým OPK 
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