
Entente Européenne d'aviculture et de Cuniculture

Medzinárodné školenie    posudzovateľov hydiny

Internationall Poultry judges  seminar 

 SZCH 

vz.Žuffa Peter 
tel: 0905744599 email: zuffap@stonline.sk

__________________________________________________________________________________

SZCH  
RNDr.Szabo Julius predseda SZCH  
Mgr.Babjaková  Gabriela  - tajomníčka  SZCH 
Sekretariát 
Krížna 44 
824 76 Bratislava 

Vec:  Oznámenie o zrušení plánovaného  seminára.

        Dolu podpísaný Žuffa Peter   regionálny zástupca pri Európskom zväze chovate
poriadateľ Medzinárodného seminára posudzovate
s poľutovaním oznamujem nasledujúce .

         Vzhľadom na    prebiehajúcu  druhú vlnu  pandémie COVID  19 na Slovensku a
nepriaznivej situácii v našom regió
v Trenčíne , skutočnosti  že sa jedná o
rozhodnutie o : 

Medzinárodného seminára posudzovate

ktorý sme pripravovali v priestoroch Dopravnej akadémie Tren
skutočnosti nás viedli k tomuto rozhodnutiu z

Účastníci  seminára boli prihlásený z viacerých krajín vrátane rizikových krajín  . Myslíme si že dodržanie  
karantény by nebolo možné a riziko možného rozšírenia v

Touto cestou Vám ďakujeme za doterajšiu  ústretovú  spoluprácu .Veríme 
usporiadame v budúcnosti .   

Vzhľadom na  neuskutočneie plánovanej akcie  Vás prosíme o
základe zmluvy o partnerstve  . 

Ďakujeme za spoluprácu   a podporu .

 

                                                              

 

Príloha : Kopia stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravia .
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tajomníčka  SZCH  

Trenčianske Stankovce  

zrušení plánovaného  seminára. 

Dolu podpísaný Žuffa Peter   regionálny zástupca pri Európskom zväze chovateľ
Medzinárodného seminára posudzovateľov hydiny Vám ako spoluorganizátorovi a

utovaním oznamujem nasledujúce . 

adom na    prebiehajúcu  druhú vlnu  pandémie COVID  19 na Slovensku a
našom regióne  ako i na základe  stanoviska   Regionálneho  úradu verejného zdravia  

nosti  že sa jedná o školské zariadenie  a po dohode  s orgánmi EE museli  sme prija

„ ZRUŠENÍ „    

Medzinárodného seminára posudzovateľov hydiny  11.-13. September 2020 

priestoroch Dopravnej akadémie Trenčín . Je nám to ľúto, ale hore uvedené 
tomuto rozhodnutiu z bezpečnostných dôvodov.  

seminára boli prihlásený z viacerých krajín vrátane rizikových krajín  . Myslíme si že dodržanie  
riziko možného rozšírenia v priestoroch akadémie je ve

akujeme za doterajšiu  ústretovú  spoluprácu .Veríme že  ak to bude možné  seminár 

neie plánovanej akcie  Vás prosíme o zastavenie  dotácie k uvedenej akcii na 
 

podporu . 

                                   S pozdravom Žuffa Peter – poverený organizátor 

Príloha : Kopia stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravia . 
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Trenčianske Stankovce  16. 8. 2020 

ľov  poverený 
ov hydiny Vám ako spoluorganizátorovi a partnerovi  

adom na    prebiehajúcu  druhú vlnu  pandémie COVID  19 na Slovensku a v Európe, 
na základe  stanoviska   Regionálneho  úradu verejného zdravia  

orgánmi EE museli  sme prijať  

13. September 2020  

úto, ale hore uvedené 

seminára boli prihlásený z viacerých krajín vrátane rizikových krajín  . Myslíme si že dodržanie  
priestoroch akadémie je veľké. 

že  ak to bude možné  seminár 

uvedenej akcii na 

poverený organizátor  


