
Na základe uvoľnenia opatrení na usporiadanie športového podujatia do 100 osôb pri dodržaní 
povinností:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál šatka),

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. 
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej 
izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 
podujatia,

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 
jednorazových papierových obrúskov,

- zákaz podávania rúk,

- 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 podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné 
osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami 
nie je možné dodržať,

- v prípade sedenia, zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi 
obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia 
sedadiel je potrebné v radoch alternovať,

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri;

je možné dokončiť súťaže, ktoré VV SKoZ neukončil a to Slovenský pohár mužov, turnaje 
Dorasteneckej ligy a SUPERFINÁLE Pohára mládeže. 

ŠTÚ SKoZ žiada kluby, ktoré nemajú odohrané osemfinálové stretnutia Slovenského pohára, aby 
tieto po vzájomnej dohode odohrali do 15.6.2020. Termín dohodnutého stretnutia nahláste e-
mailom na mitokolky@gmail.com.  Ak nebude otvorená kolkáreň, na ktorej malo družstvo odohrať 
stretnutie môže svoje stretnutie odohrať aj na inej kolkárni, prípadne aj na kolkárni svojho súpera. 
Štvrťfinálové stretnutia je potrebné odohrať do 30.6.2020. 
Finálový turnaj sa uskutoční v dňoch 4.-5.7.2020. 

SUPERFINÁLE Pohára mládeže sa uskutoční 11.7.2020. 

Termíny turnajov Dorasteneckej ligy budú oznámené po dohode klubov. 
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