
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S COVID-19 APLIKOVANÉ POČAS VYTRVALOSTNÝCH PRETEKOV V 
DŇOCH 16.-18.4.2021 

 

Časť I. VSTUP DO X-BIONIC EQUESTOR SPHERE 
 

- Vstup do X-bionic equestor sphere bude prebiehať cez bránu č. 10. Vstup bude kontrolovaný 
bezpečnostnou službou 

- Okrem personálu X-bionic equestor sphere bude vstup povolený iba osobám, ktoré sú 
účastníkmi športového podujatia (jazdci a ich sprievodný tím, rozhodcovia, organizačný tím a 
osoby podľa usmernení ÚVZ SR, napr. hygienik alebo zdravotnícky personál 

- Pri vstupe sa každý účastník musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na 
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 48 
hodín  

- Zamestnanec bezpečnostnej služby bude vykonávať meranie teploty každej osoby 
vstupujúcej do Equestor sphere. Za predpokladu výšky hodnoty nameranej teploty do 37,2 C 
je osobe umožnený vstup do Equestor sphere. Osobám s nameranou teplotou rovnou alebo 
vyššou ako je hodnota 37,2 C nebude umožnený vstup do Equestor sphere 

- Každá osoba, ktorá pri vstupe predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu  nie 
staršieho ako 72 hodín alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 
hodín a zároveň je jej hodnota nameranej telesnej teploty nižšia ako 37,2 C, obdrží náramkový 
identifikátor 

- Evidenciu osôb vchádzajúcich cez bránu č. 10 vykonáva zamestnanec bezpečnostnej služby 
- Zamestnanec bezpečnostnej služby v súčinnosti s FEI stable managerom vykonáva 

koordináciu vstupu kamiónov s koňmi do areálu a následné usmerňovanie kamiónov na 
vyhradené parkovisko 

 
Športovci ani ich doprovod (crew),  ak by mali zvýšenú teplotu nebudú vpustení do priestorov preteku –
areálu XBS a budú nahlasení na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 
pre podozrenie na COVID 19. 

Adresa : 

 
REGIONÁLNY  ÚRAD  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V DUNAJSKEJ   STREDE 

 

 

    

Adresa: Veľkoblahovská 1067/30, 929 01 Dunajská Streda 

Tel.č.: +421 31 5911211 

Email: ds.ruvzvzsr.sk 



 

Úrad rozhodne o spôsobe prípadnej karantény ako aj odberov na vyšetrenie COVID-19. 

Časť II. JEDNORÁZOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE 
- Každý účastník vytrvalostného podujatia “Spring Classic” bude musieť disponovať negatívnym 

výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 12 hodín v dobe začiatku 
podujatia. Vysunuté pracovisko mobilného odberného miesta sa bude nachádzať pri show 
office. Cena za vykonanie antigénového testu je 10 EUR/osoba.   

 
Časť III. POHYB ÚČASTNÍKOV PODUJATIA VRÁMCI EQUESTOR SPHERE  

- Organizačný personál je povinný kontrolovať, či každý účastník podujatia disponuje 
náramkovým identifikátorom, ktorý mu bol pridelený na základe negatívneho výsledku RT-
PCR testu alebo antigénového testu a hodnoty nameranej teploty nižšej ako 37,2 C 

- Organizačný personál je povinný dodržiavať a kontrolovať všetky procesy a smernice 
preventívnych opatrení ako je prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná hygiena rúk, 
pohyb účastníkov iba vo vyhradených priestoroch, dodržiavanie min. 2 m odstupov medzi 
osobami, zákaz konzumácie jedál a nápojov 

 

V areái platia nasledujuce pravidlá: 

V areáli sa nemôžu pohybovať návštevníci bez rúšok, je potrebné nosiť respirátor FFP2 a je povinnosťou 
dodržiavať min vzdialenosť 2m –výnimka je udelená rodine alebo osobám spolu nažívajúcim v jednej 
domácnosti.  

Do interierov sa vstupuje s respirátorom FFP2. V kancelárii kancelária eventu je max počet osôb okrem 
zamestnacov 2 osoby! Pri vstupe sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a gumenné rukavice.  

 

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať 
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia. 

 

Každý oficiál dostane po príchode dezinfečný prostriedok v plastovej flaške (0,3 litra) ako aj 20 párov 
gumenych rukavíc. V prípade, ak by ich mal nedostatok, v kancelárii eventu dostane doplnenú dezinfekciu 
ako aj gumenné jednorázové rukavice. 

Kontajnery na likvidáciu jednorázového materiálu - biologický odpad sú na viditeľných miestach a sú 
náležite označené.   

Na veterine – FARIERS ARENA –pri každom – KONTROLOVANOM - vstupe je dostatočný počet  
dezinfekčného materiálu ako aj jednorázových gymenných rukavíc. Dodržiavanie  2 metrovej vzdialenosti 
je povinnosťou, pre tento prípad aj jednotlivé stanovištia veterinárov sú vzdialené od seba  2 m a majú 
každý k dispozícii dostatočné množstvo jednorázových gumenných rukavíc ako aj dezinfekcie na ruky 
a jednorázové papierove utierky . 

Stany pre oficiálov sú opatrené dezinfekčnými prostriedkami a jednorazovým materiálom /rukavice, 
dezinfekcia, papierove utierky, plastové poháre na vodu, voda je balená tak, aby každý mal svoju fľašu/.  



Sociálne zariadenie sú dezinfikované v hodinových intervaloch.  

Porady  pre ofiaciálov a pretekárov sa budú konať výlučne v exterieri tak, aby bola dodržaná vzdialenosť 
min 2 metre jeden od druhého.   

 

Pre vstup na SVK platia opatrenia uvedené na oficiálnych stránkach RÚVZ a/alebo Ministerstva vnútra SR:  

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hranice_22-3-2021.pdf 

https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr-od-22-3-2021/ 

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/karantena-podmienky-navratu-do-sr 

 

Časť IV. USMERNENIE – KONE  

 

Pre vstup koní platia usmernenia uvedené v biosecurity pláne na základe opatrení FEI na bezpečný návrat 
koní do súťaží po EHV-1: 

https://inside.fei.org/fei/ehv-1/return-to-
competition?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=e522fc63d7-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_30_01_45&utm_medium=email&utm_term=0_-e522fc63d7-
&utm_source=FEI+Update+Mailing+List+%28permanent%29&utm_campaign=e522fc63d7-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_30_01_45&utm_medium=email&utm_term=0_65ae899417-e522fc63d7-
240258613 

 

Od majiteľa alebo zodpovednej osoby sa pred vstupom do areálu bude vyžadovať aj FEI self-certification:  

https://inside.fei.org/system/files/FEI%20Equine%20Health%20Self-
Certification%20Form_interactive_web.pdf 

 

Žiadame účastníkov podujatia, aby sa správali zodpovedne a čo najviac eliminovali možný kontakt nose-
to-nose medzi koňmi. V prípade, že zaevidujú neštandarné správanie u svojho koňa (napríklad zvýšenú 
teplotu, nechuť do jedla a pod.), prosíme aby okamžite kontaktovali veterinárneho delegáta alebo 
niektorého z členov veterinárnej komisie.  

 

ČASŤ V. – ODCHOD ÚČASTNÍKOV 

  

Ak budú vyžadovať účastníci podujatia vykonanie RT-PCR alebo antigénového testu potrebného pre 
odchod z územia Slovenskej republiky, musia túto skutočnosť nahlásiť pri registrácii koňa v show office 
najneskôr do piatku 16.4.2021. Táto služba je spoplatnená: 



RT-PCR test – cena 70 EUR 

Antigénový test – cena 10 EUR 

Potvrdenie o výsledku v anglickom jazyku – 10 EUR 

 

 


