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Vec: Usmernenie k možnosti vykonávania chovateľských prehliadok trofejí (CHPT) 

a zasadnutiam orgánov 

 

  Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) ako organizácia zriadená podľa § 41 

zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“) vydáva toto usmernenie 

k organizovaniu chovateľských prehliadok trofejí, zasadaniu orgánov SPK a SPZ, ich 

organizačných zložiek, ako aj konaní výborov a výročných členských schôdzí 

poľovníckych organizácií a poľovníckych združení. 

 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 

písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu 

pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 59b zákona vydal Vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa 

§ 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. r), t), u) a z) zákona opatrenia pri ohrození 

verejného zdravia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 

osobám, kedy zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, 

spoločenskej či inej povahy.  

 

 Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola dňa 5. februára 2021 v čiastke 19/2021 

vydaná Vyhláška č. 45 úradu, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 

k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Menovaná vyhláška nadobudla platnosť 

8.2.2021 a platí do jej zrušenia alebo zmeny. V § 4 vyhlášky č. 45 je uvedené, že za určitých 

okolností platí výnimka zo zákazu a to nasledovne: 

 

všetkým OPK 

všetkým OkO/RgO SPZ 
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(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – 

podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 

športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. 

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:  

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku 

hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového 

testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne 

príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho 

začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové 

podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín. 

c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, 

d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona  

(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v 

interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia: 

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť 

priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, 

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa § 4 ods. 2 písm. 

g) až j), 

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v 

interiéri a predmetov, 

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 

rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade 

vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

  1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 

2. zákaz podávania rúk, 

i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 

hromadného podujatia 

zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre: 

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti, 
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2. partnerov, 

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť, 

4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, Čiastka 19/2021 Vestník vlády 
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5. osoby usadené v hľadisku podujatia, 

6. osoby školiace voči osobám školeným, 

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 

zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

j) všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva, 

k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli schopný 

preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. 

Predmetná vyhláška č. 45 úradu je súčasťou prílohy tohto listu. 

Zhrnutie: 

Z titulu platnosti vyhlášky č. 45 je možné za týchto okolností zorganizovať napríklad 

hodnotiteľskú časť chovateľských prehliadok trofejí i schôdze orgánov: 

a) účastníci hromadného podujatia musia mať negatívny RT-PCR alebo 

antigénový COVID test nie starší ako 12 hodín. 

b) hromadné podujatie musí byť oznámené na miestne príslušnom regionálnom 

úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom 

s uvedením presného času a miesta konania, 

c) takéto hromadné podujatie nesmie trvať dlhšie ako 48 hod. 

d) v prípade zasadnutia, či schôdzí je potrebné dodržať opatrenia uvedené v § 4 

ods. 3 (označenia, povinné 2 metrové rozostupy, dezinfekcia, vetranie, zákaz 

konzumácie nápojov...) 

 

  SPK, odbor legislatívy zaslalo začiatkom roka všetkým organizačným zložkám 

usmernenie k organizovaniu zasadnutiu orgánov, výborov, členských schôdzí a podobne.  

Chceme pripomenúť, že orgány môžu hlasovať viacerými spôsobmi. 

1. verejne alebo tajne pri zorganizovaní zasadnutia hromadného podujatia pri splnení  

všetkých vyššie uvedených podmienok obsiahnutých vo vyhláške č. 45 úradu, 

2. verejne pri zasadnutí spôsobom online (napr. prostredníctvom služieb Meet, MS Teams, 

Skype, atď.), 

3. hlasovanie o dôležitých témach spôsobom per-rollam pomocou e-mailu po 

predchádzajúcom zaslaní pozvánky, dokumentov, hlasovacieho hárku, 
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