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VEC: Spoločné nácviky a pľeteky poštových holubov_ doplnenie informácií

Y éňene pani ľiaditeľky, riaditelia'

V nadviiznosti na list 168412020-220 vo veci spoločných nácvikov a pľetekov špoľtových
holubov doplňujeme informácie nasledovne

o Zástupcovia SZ CHPH ( p. pľezident RNDr. Daniel Dudzik) zareagovali vel'mi prom-
ptne vo veci detailného dovysvetlenia aktivít súvisiacich s poštovými holubmi, pos1upov
a plánovaných akcií. Dokumentáciazaslanána Švps SR tvorí prílohu tohto lisiuo Toho času nechystá ŠVPS SR vydávanie Žiadnych usmeľnení vo vzťahu k výkonom
pľedmetných aktivít

' Upozorňujeme, že je zo strany holubáľov potľebné dodržiavat' a nasledovať všetky
opatrenia, ktoré boli prijaté na najvyššej úľovni kľízovým štábom SR a ktoré sú pľe-
zentované širokej verejnosti. ( rúška, zásady hygieny, odstup ľudí od seba na patričnú
vzdialenosť' vystľíhať sa zhĺomaŽďovania väčšieho počtu l'udí na malom pľiestore
atď. .. ). vo vzťahu k prenosu COVID-19 ( v znení možných neskoľších úpľav).

o Pokiaľ ide o cezhraničné premiestňovanie je dôleŽité brať do úvahy nákazovi situáciu
nákaz pľenosných na holuby v pľíslušných kľajinách a možnosti prekľočenia hraníc
aťým súvisiace postupy a podmienky pre iných občanov akú sú obyvatelia SR. ŠVPS
SR nemá kompetenciu rozhodovať o podmienkach premiestňovania obyvateľstvamedzi
hľanicami a vstupu iných občanovdo SR, podmienky ich pobytu resp. ich spätný návľat.o Po pľeštudovaní a upravení podmienok a postupov na vypúšťanie slovenských holubov
v okolitých kľajinách Švps SR nevidí p.ôble- v danej aktivite z pohľadu zdravia zvie-
rat, a preto nie je potrebné vydávania žiadnych špeciálnych povolení zo strany Švps
SR. odporúčame sa však uistiť na podmienkach prekĺočenia hľaníc slovenských obča-
nov do iných kľajín u hlavného hygienika SR, vysvetlit' postup a pľedísť tak neočaká-
vaným komplikáciám pre osoby zúčastňujúce sa danej aktivity zahľanicalrli SR pri ich
spätnom návrate

S pozdľavom

Na vedomie: SZ CHPH
Pľíloha: dokumentá cia SZ CHPH
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