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Pre prípravu jednotlivých pretekov stanovujem pre vedúcich NS nasledovný postup v zmysle proti 

pandemických opatrení:  MANUÁL 

 

1. Vedúci NS si u prichádzajúcich chovateľov vlastných ZO zistia platnosť a dobu trvania negatívnych 

Covidových testov, prípadne potvrdenia o očkovaní. Nie je žiadúce, aby sa v kolektíve pohybovali 

osoby, ktoré nie sú zárukou bezpečnej manipulácie a pobytu v kolektíve ZO, najmä ak by sa 

prejavovali niektoré z príznakov ochorenia. Povinnosťou je používanie respirátorov, prípadne 

rúšok pri dostatočnom  odstupe medzi chovateľmi. 

2. Vedúci NS – prípadne štatutár ZO stanoví 4 – 5 člennú skupinu na prípravu prepravných boxov na 

pretek. Najlepšie s časovým predstihom pred príchodom ostatných chovateľov s holubmi. Papier, 

plombovanie .... 

3. Vedúci NS ustanoví 4 člennú nasadzovaciu komisiu, prípadne aj druhú pre prípad únavy, 

k hladkému priebehu nasadzovania PH v zmysle pretekového poriadku. 

4. Zvyšní dochádzajúci chovatelia po svojom príchode zaujmú priestor a vzdialenosť od ostatných 

spĺňajúcu podmienky prijaté v opatreniach hlavného hygienika SR. Toto miesto sa musí nachádzať 

v exteriéri miesta NS. 

5. Nasadzovacia komisia postupne realizuje nasadzovanie a tlačenie protokolov o nasadzovaní  PH. 

Takto pokračuje postupne u všetkých chovateľov, pričom používa ochranné rukavice resp. 

dostatočnú dezinfekciu rúk medzi manipuláciami s terminálmi a holubmi chovateľov.. Prípadne ak 

sú v ZO dva druhy EKS vedúci NS môže stanoviť dve komisie pracujúce nezávisle na sebe 

v dostatočnej neprelínajúcej sa vzdialenosti a miestom s prístupom k prázdnym prepravným 

boxom. Za správnu činnosť komisií zodpovedá vedúci NS – štatutár ZO. 

6. V prípade potreby a únavy nasadzovacia komisia požiada o výmenu a vzdiali sa v exteriéri 

k oddychu bez konzumácie jedla a v prípade potreby užitia tekutín použijú iba svoje prinesené. 

7. Podpísané nasadzovacie listiny chovateľom a komisiou odovzdá chovateľ výcvikárovi ZO ku 

kontrole a spracovaniu za celú ZO. 

8. Nasadené holuby v boxoch budú uložené v priestore, kde ich môže na to vedúcim NS určená 

osoba zaopatriť pitnou vodou do doby naloženia do prepravného vozidla. 

9. Chovatelia, ktorí už budú mať nasadené holuby a spravované protokoly o nasadení PH u výcvikára 

ZO vyčkajú do príchodu prepravcu v max.  3 – 4 členných skupinách v exteriéri NS. 

10. Po príchode vozidla dvojice v dostatočných odstupoch od seba premiestnia prázdne boxy do 

priestorov ZO a následne opačným postupom naložia naplnené boxy do vozidla. Doporučená 

vzdialenosť dvojíc 2 m za sebou.  

11. Po naložení boxov chovatelia odchádzajú domov. 

12. Pri otváraní hodín /EKS/ sa chovatelia schádzajú tak ako pred nasadzovaním s dodržiavaním 

bezpečnosti Vyhlášky hlavného hygienika. Po príchode odovzdajú svoje hodiny či EKS vedúcemu 

NS ku kontrole a následnej manipulácii s nimi.  

13. Vytvorená komisia pre vyhodnocovanie – tlačenie výsledných listín – vykoná nutné úkony pre tlač 

a po vytlačení listín tieto odovzdá k doplneniu údajov o komisii chovateľovi terminálu či hodín 

a ten ich odovzdá doplnené a podpísané vedúcemu NS k záverečnému rozdeleniu a spracovaniu 

do obálok.  

 

Predseda OZ CHPH Trnava 

                                     Dušan  Lupták     


