
Pravidlá pre 
hromadné podujatia 

 
Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí od 14. mája 2021 Opatrenia sú postavené na 

regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupni varovania podľa COVID Automatu.  

 

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.  

 

Interiér 

Tréningový proces - Max. 150 športovcov na jednom športovisku. Za športovisko sa v 

tomto prípade považuje jeden vzdušný uzavretý priestor 

Exteriér 

Tréningový proces - Max. 300 športovcov na jednom športovisku. 

Test 

Tréningový proces - V  okresoch v  II.  stupňa ostražitosti nie je potrebné preukazovať sa 

negatívnym výsledkom testu  pri  vstupe  na športovisko 

Rúško 

Pri výkone športovej aktivity nie je potrebné mať rúško ani iné prekrytie dýchacích ciest 

Miera kontaktu 

Kontakt športovcov je povolený 

Tréningové sektory 

nie je potrebné vytvárať sektory 

Zázemie 

Šatne, sprchy a toalety je možné využívať, dbať na zvýšenú hygienu a dezinfekciu 

Pomôcky 

bez obmedzenia 



Organizácia súťaží 

Povolené všetky profesionálne aj amatérske súťaže podľa HP 

Súťaže - počet divákov 

Na sedenie: max 25% interiérovej kapacity max. však 250 osôb,  alebo 50% exteriérovej 

kapacity max však 500 osôb.  Na státie: max. 50 osôb / interiér alebo 100 osôb exteriér. 

Hromadné podujatia 

Tréningový proces a súťaže upravuje aktuálna vyhláška ÚVZ SR o hromadných 

podujatiach (HP). Okrem všeobecných ustanovení existujú výnimky zo zákazu, ktoré 

umožňujú organizovať HP s vyšším počtom osôb: 

- HP jednorázovej povahy 

- karanténe tréningové centrá 

- vybrané profesionálne súťaže 

- športové podujatia trvajúce viac ako 4 dni 

- športové podujatia za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod 

športovými zväzmi. 

Súťaže - počet športovcov 

Profesionálne a amatérske súťaže max. 150 súťažiacich / interiér a 300 súťažiacich / 

exteriér 

Súťaže - testovanie 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného 

športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR 

alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym 

výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín. 

Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:  

a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá 

dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 

očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola 

aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej 



látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti 

ochoreniu COVID-19, 

d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 

látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 

dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

f) ide o osobu do 10 rokov veku. 

Opatrenia špecifické pre stolný tenis 

Vo fáze varovania I. - III: : povolená je iba 2 hra, obsadzovať každý druhý stôl 

 


