Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Pravidlá hromadných podujatí
Vyhlášku, ktorá upravuje organizáciu hromadných podujatí s účinnosťou od 27.
apríla 2021, nájdete tu.
Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia
platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky,
ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej,
kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.
! Hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez
prítomnosti obecenstva.
! Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu podľa zákona v
rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie
nariadiť prísnejšie opatrenia. Vyhlášky jednotlivých RÚVZ nájdete taktiež
zverejnené vo vestníku vlády.

Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú
na začiatku podujatia disponovať negatívnym výsledkom PCR testu alebo
antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a
ktoré budú najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia ohlásené na
miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, pričom je
potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie
možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu,
obradu krstu a pohrebného obradu,
c) zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
g) vybrané športové podujatia bližšie stanovené priamo vo vyhláške
s podmienkou dodržania príslušných opatrení (napr. podujatia na nevyhnutné
na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport v Šamoríne,
podujatia nevyhnutné pre priebeh profesionálnych súťaží vo vybraných
športoch, podujatia nevyhnutné pre športovú prípravu a kvalifikáciu držiteľov
Dekrétu kandidáta, športové podujatia trvajúce dlhšie než 4 dni).
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Všeobecné povinnosti pri usporadúvaní podujatí v interiéri aj exteriéri:
1. V exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a
vyznačiť jeho vstup a výstup,
2. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami,
3. zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje;
4. vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek,
podláh v interiéri a predmetov,
5. hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
6. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk,
7. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti,
že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať
v domácej izolácii,
8. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
•

•

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť
miesto hromadného podujatia,
zákaz podávania rúk,

9. 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:
•
•
•
•
•
•
•

osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
partnerov,
osoby vykonávajúce športovú činnosť,
umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
osoby usadené v hľadisku podujatia,
osoby školiace voči osobám školeným,
iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento
rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

10. všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez
obecenstva,
11. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v každej chvíli
schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí,
12. v prípade podujatia športového charakteru sa do počtu osôb nezapočítava
jedna osoba trénera.
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Povinnosti stanovené pre bohoslužby a obrady sobáša, krstu či pohrebný obrad

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu
nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru
určeného pre návštevníkov. Pokiaľ plocha určená pre návštevníkov
nedosahuje 90 m2 , v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom
okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov. Deti do 10 rokov
v sprievode dospelého sa do počtu návštevníkov nezapočítavajú.
vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon
obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu
na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
dodržiavať respiračnú etiketu,
dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u
ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia,
dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu;
vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek,
podláh a predmetov;
v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,
v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci
zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne
dodržiavať iba podávanie chleba na ruku;
zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou;
zakazuje sa podávanie rúk.

Profesionálne súťaže vo vybraných športoch
Konanie hromadných podujatí v prípad profesionálnych súťaží vo vybraných športoch
bude možné od 27. apríla 2021 aj s prítomnosťou obecenstva. Platiť budú prísne nastavené
protiepidemické opatrenia (vymenované nižšie).
K umožneniu konania takýchto podujatí pristúpilo odborné konzílium a Úrad verejného
zdravotníctva SR v rámci pilotného projektu bezpečného prevádzkovania hromadných
podujatí počas pandémie, ktoré sa javia ako rizikové.
Našim spoločným cieľom je overiť si v praxi efektivitu nastavených podmienok a použitia
rôznych druhov testov vo vzťahu k riziku šírenia COVID-19 na hromadných podujatiach.
Uvedené bude vyhodnocované v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied.
Organizátori budú musieť dodržať niekoľko podmienok:
•
•

ohlásiť ho najneskôr 48 hodín miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva a uviesť presné miesto a čas konania
zúčastniť sa budú môcť len diváci s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu
nie starším ako 36 hodín a zároveň antigénovým testom nie starším ako 12 hodín
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

počet divákov nesmie prekročiť 25 % celkovej kapacity na sedenie, zároveň počet
divákov môže byť maximálne 2000 v exteriéri a 1000 v interiéri, pričom organizátor
musí vedieť preukázať počet prítomných osôb
organizátor musí viesť evidenciu divákov, a to meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt; po uplynutí 30 dní je povinný tieto
údaje zničiť,
organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu, pričom
musia sedieť v každom druhom rade,
pri príchode a odchode musia diváci dodržiavať dvojmetrové odstupy s výnimkou
členov spoločnej domácnosti,
pri vstupe bude povinnosť zabezpečiť dezinfekciu rúk, hygienické zariadenia musia
byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
po celý čas podujatia je potrebné mať riadne prekryté horné dýchacie cesty (vo
všeobecnosti platí povinnosť nosiť respirátor v interiéri, v exteriéri je možné nosiť
rúško – ak nebudú podmienky konkrétneho podujatia v rámci testovania opatrení
úmyselne stanovené inak);
nebude dovolené konzumovať jedlá ani nápoje,
organizátori musia zabezpečiť dostatočný počet ľudí, ktorí budú dohliadať na
dodržiavanie opatrení,
v prípade interiérových podujatí treba zabezpečiť dôkladné vetranie,
na všetky vstupy umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať protiepidemické
opatrenia.

Zoznam súťaží, ktorých sa zmeny týkajú:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži),
Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná
– ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy
(basketbal – ženy).

Ostatné športové podujatia, ktoré sa môžu konať za podmienok
stanovených vo vyhláške, je nutné naďalej organizovať bez obecenstva.
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