
 
 

O Z N A M 
 

Na základe Opatrenia, platného z dňa 1.10.2020 od 00:00 do odvolania, Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

 

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej, či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v 

počte nad 50 osôb. 
 
Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

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

 vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov 
častého dotyku), 

 hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 
 zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny 

spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk, 
 zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 

ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie a pod.) je osoba povinná zostať v 
domácej izolácii, 

 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho 
respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 
miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk, 

 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 
 podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri, 
 v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor 

hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup, 
 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na 

hromadnom podujatí. 
 
Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami 
pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre: 

 rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti, 
 športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie, 
 divákov v hľadisku, 
 školiteľov. 
 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné zabezpečiť aby 

takáto osoba telefonicky kontaktovala svojho ošetrujúceho lekára a opustila miesto 
hromadného podujatia, 

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

 zákaz podávania rúk. 

 

 



 
 

O Z N A M 
 

Na základe Opatrenia, platného z dňa 1.10.2020 od 00:00 do odvolania, Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia 

 
 

P O K Y N Y  
k výkonu súťažného stretnutia 

 
 vstup majú umožnený len členovia domáceho a hosťujúceho klubu (družstvá) 
 vedie sa evidencia osôb, vykonáva organizátor stretnutia prípadne správca objektu 
 zabezpečí sa, aby každé družstvo malo vlastnú šatňu so sprchou a po stretnutí sa vykoná 

dezinfekcia používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami (v 
prípade, že nie je možné zabezpečiť šatňu so sprchou. spoločné sprchy pre dve družstvá sa 
nemôžu používať) 

 spoločné priestory ako chodby, WC, ako aj kľučky dverí dezinfikovať prípravkami s 
virucídnymi účinkami po každom stretnutí, resp. každé 4 hodiny 

 nariaďuje sa, aby členovia družstiev s výnimkou hry na dráhach a sprchovania používali 
rúško 

 nariaďuje sa, aby členovia družstiev po stretnutí v čo najkratšom čase opustili priestory 
športoviska 

 pri vstupe na športovisko si športovec aplikuje dezinfekciu na ruky 
 pri stretnutí športovec používa len vyhradené gule určené pre neho na stretnutie - používa 

vlastné gule, ak je zásobník pre dvoch hráčov umiestnia sa do zásobníka gule dvoch farieb, 
kde jednu farbu používa jeden hráč a druhú farbu druhý hráč, prípadne sa označia, aby boli 
rozpoznateľné 

 po ukončení časti stretnutia na dráhe športovec zabezpečí dezinfekciu všetkých kontaktných 
priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: ovládací panel, vešiak na uteráky) a všetkých 
kontaktných predmetov (gule používané športovcom) dezinfekčným prostriedkom s 
virucídnym účinkom 

 zakazuje sa používanie špongie na vlhčenie rúk, ktoré sú umiestnené na zásobníku gulí 
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P O K Y N Y  
k výkonu tréningového procesu 

 
 vstup majú umožnený len členovia klubu (oddielu) 
 vedie sa evidencia osôb, vykonáva tréner prípadne správca objektu 
 zabezpečí sa časový interval medzi striedaním športovcov pre dezinfekciu používaných 

priestorov (šatne, WC a sprchy), ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po 
každej skupine trénujúcich 

 nariaďuje sa, aby členovia klubu s výnimkou tréningového procesu a sprchovania používali 
rúško 

 nariaďuje sa, aby členovia klubu po tréningovom procese v čo najkratšom čase opustili 
priestory športoviska 

 pri vstupe na športovisko si športovec aplikuje dezinfekciu na ruky 
 pri tréningu športovec používa len vyhradené gule určené na jeho tréning  
 po ukončení tréningu na dráhe športovec zabezpečí dezinfekciu všetkých kontaktných 

priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: ovládací panel, vešiak na uteráky) a všetkých 
kontaktných predmetov (gule používané športovcom) dezinfekčným prostriedkom s 
virucídnym účinkom. 

 zakazuje sa používanie špongie na vlhčenie rúk, ktoré sú umiestnené na zásobníku gulí 

 
 


