
P R O P O Z Í C I E 
2. turnaja Východoslovenského pohára mládeže  

mladších žiakov a mladších žiačok 

Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ: STŠK Obec Hrabušice 
Miesto:  Telocvičňa ZŠ Hrabušice, ul. Hlavná 369 
 

Dátum: sobota 2.10.2021 
 

Riaditeľstvo: Riaditeľ turnaja: PaedDr. Jana Skokanová 
              Organizační pracovníci: Peter Popadič 0905 868 935, Ján Jozefčák 
                      Hlavný rozhodca: Vladimír Dunčko 

                E-mailová adresa pre prijatie prihlášky: vladimir.duncko@texnet.sk             
                      Obsluha počítača: Vladimír Dunčko                    

Prihlášky: 
Prihlášky do piatku 1.10.2021 do 19:00 hod. na vyššie uvedenú mailovú 

adresu !!! 
                  
Vklady: Vklad je 5,00 € na hráča/hráčku. 

 
Stravovanie: Usporiadateľ nebude prevádzkovať bufet. Preto žiadame 

účastníkov VSPM, aby si zabezpečili stravu a pitný režim počas celej 
doby trvania turnaja.  
 

Technické ustanovenia: 
Predpis: Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, Súťažného poriadku  

              a podľa ustanovení pre turnaje Východoslovenského pohára mládeže, 
              aj so schválenými dodatkami Rozpisu VSPM 2021/2022. 
 

Súťaže: Dvojhra mladších žiakov, dvojhra mladších žiačok 
 
Podmienky: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči a hráčky nar. v roku 2009 a mladší 

 
Časový rozpis: doplniť  dátum – 07:30 hod. – 08:30 hod. – prezentácia 

                                                     08:30 hod. – žrebovanie 
                                                    09:00 hod. - ZAČIATOK SÚŤAŽÍ !!! 

 
Rozhodcovia: Z radov hráčov a hráčok 
 

Loptičky:  plastové  GEWO *** 
 

Ceny: Hráči a hráčky umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú poháre  
 
Sťažnosti: Podľa súťažného poriadku. 

 
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu !!! 

 
     PaedDr. Jana Skokanová                                    Vladimír Dunčko 
              riaditeľ turnaja                                              hlavný rozhodca        

mailto:vladimir.duncko@texnet.sk


Upozorňujeme všetky kluby, že dodržiavanie COVID protokolu berie usporiadateľ 

VSPM veľmi vážne a preto prosíme a žiadame kluby, aby sa doprovod hráčov  
a hráčok príliš nenavyšoval, pretože počet osôb v miestnosti by nemal prekročiť 

75 osôb nakoľko okres Spišská Nová Ves je podľa COVID automatu v červenej 
farbe. Prosím o rešpektovanie pokynov usporiadateľa. 
           

COVID-19 PROTOKOL VSPM MLADŠIEHO ŽIACTVA  
 

Organizácia VSPM mladšieho žiactva vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 
241 (platná od 16.8.2021) Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.  
 
V prípade zmeny vyhlášky ÚVZSR, bude aktualizovaný aj COVID-19 protokol pre súťaže 
VsSTZ.  
 
Organizátor každého podujatia (aj ligového stretnutia) musí zabezpečiť nasledovné 
podmienky:  
 
- zabezpečiť kontrolu vstupu:  
 
V prípade potreby vykonať kontrolu OTP a zabezpečiť aby na podujatí nebolo viacej osôb 
ako povoľuje vyhláška č.241, podľa farby COVID automatu viď. (strana č.2 –  
Podmienky usporiadania hromadného športového podujatia podľa farby COVID automatu)  
- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, či 
organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie:  
1. aj iným osobám ako osobám v režime OTP,  
2. výlučne osobám v režime OTP, alebo  
3. výlučne plne očkovaným osobám,  
- V priestoroch interiéru haly – vnútorných priestorov umožniť vstup a pohyb len osobám  
s prekrytými hornými dýchacími cestami. Prekryté horné dýchacie cesty nemusia mať len 
hráči nachádzajúci sa v priestoroch hracej plochy /táto výnimka neplatí pre rozhodcov/,  
- organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 
dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po 
uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,  
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh  
v interiéri a predmetov, 
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
- zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 
rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,  
- zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že  
v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať  
v domácej izolácii, - zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:  
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky 
kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,  
- zákaz podávania rúk,  
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,  
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,  
- z dôvodu že vo väčšine stolnotenisových hál nevie organizátor oddeliť divákov, sa všetky 
osoby v interiéri počítajú za účastníkov podujatia. 

 

 
 



Podmienky usporiadania hromadného športového 
podujatia podľa farby okresu COVID-19 automatu: 

 
 

Zelená (monitoring)  
Kompletne zaočkovaní – bez obmedzenia  
Režim OTP – bez obmedzenia  
Všetci – max 100 osôb  
 
Oranžová (ostražitosť)  
Kompletne zaočkovaní – bez obmedzenia  
Režim OTP – max 200 osôb  
Všetci – max 50 osôb  
 
Červená (1.stupeň ohrozenia)  
Kompletne zaočkovaní – bez obmedzenia 
Režim OTP – max 75 osôb  
Všetci – max 10 osôb (možný je len tréning – športové súťaže sú zakázané)  
 
Bordová (2.stupeň ohrozenia)  
Kompletne zaočkovaní – bez obmedzenia 
Režim OTP – max 50 osôb  
Všetci – max 6 osôb (možný je len tréning – športové súťaže sú zakázané)  
 
Čierna (3.stupeň ohrozenia)  
Kompletne zaočkovaní – max 100 osôb  
Režim OTP – športové súťaže sú zakázané  
Všetci – športové súťaže sú zakázané 

 

 
 

Výber statí z vyhlášky č.241 
 

(1) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len 
„osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: a) osoba plne očkovaná, b) 
osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 
nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od 
odberu v prípade antigénového testu, alebo c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v 
období pred nie viac ako 180 dňami.  
(2)Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:  
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-
19 s dvojdávkovou schémou,  
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 
s jednodávkovou schémou,  
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná  
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, alebo  
d) osoba do 12 rokov veku.  
(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti 
ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 



alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť 
digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto 
skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.  
(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej 
do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý 
preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1 alebo 2; do tohto dokladu je 
prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.  
 
§ 6 Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru  
(1) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám 
zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športového charakteru podľa § 2 ods. 3 písm. h).  
 
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:  
a) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring a Ostražitosť 
COVID AUTOMATu, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako 
osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
b) hromadné podujatia tréningového procesu v územných obvodoch okresov stupňa 1. a 2. 
stupňa COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám 
iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
c) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring, Ostražitosť 1. a 2. 
stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie 
výlučne osobám v režime OTP.  
 
(3) Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa 
nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí športového charakteru podľa § 2 ods. 3 
písm. h) dodržiavať nasledovné kapacity:  
a) maximálne 6 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia 
COVID AUTOMATu, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako 
osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
b) maximálne 50 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 2. stupňa ohrozenia 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v 
režime OTP,  
c) maximálne 10 osôb na jeden sektor, v územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia 
COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako 
osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
d) maximálne 75 osôb na jeden sektor v interiéri a 150 osôb na jeden sektor v exteriéri, v 
územných obvodoch okresov 1. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor 
umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám v režime OTP,  
e) maximálne 50 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Ostražitosť COVID 
AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v 
režime OTP,  
f) maximálne 200 osôb v interiéri a 400 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov 
stupňa Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie 
výlučne osobám v režime OTP,  
g) maximálne 100 osôb, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID 
AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie aj osobám iným ako osobám v 
režime OTP alebo osobám plne očkovaným,  
h) bez obmedzenia, v územných obvodoch okresov stupňa Monitoring COVID AUTOMAT-u, 
pokiaľ organizátor umožňuje vstup na podujatie výlučne osobám  
v režime OTP. 

 


