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

najmladších žiakov a najmladších žiačok 

Všeobecné ustanovenia 
 

Usporiadateľ: STO Valaliky 

Miesto:  Miesto:  Hlavná 165, 044 13 Valaliky 
 

Dátum: Nedeľa 6.2.2022 

 
Riaditeľstvo: Riaditeľ turnaja: Daniel Németh 

                 Organizační pracovníci: Milan Sepeši, Roman Takáč 
                      Hlavný rozhodca: Erik Hajduk 
                     E-mailová adresa pre prijatie prihlášky:  erikhajduk@gmail.com            

                      Obsluha počítača: Erik Hajduk 
                     
Prihlášky: 
Prihlášky do soboty 5.2.2022 do 16:00 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 najmladších žiakov, dvojhra najmladších žiačok 
 
Podmienky: Turnaja sa môžu zúčastniť hráči a hráčky nar. v roku 2011  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 SCHILDKROT *** 
 

Ceny: Hráči a hráčky umiestnení na 1. až 3. mieste dostanú poháre  
 

Sťažnosti: Podľa súťažného poriadku. 
 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny uvedeného rozpisu !!! 

 
       Daniel Németh                                     Erik Hajduk 

              riaditeľ turnaja                                                  hlavný rozhodca   

mailto:erikhajduk@gmail.com


COVID-19 PROTOKOL VSPM NAJMLADŠIEHO ŽIACTVA  
 

Organizácia VSPM najmladšieho žiactva vychádza z opatrení, ktoré sú uvedené vo Vyhláške č. 
2/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia 
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí:  
 
1. Maximálny počet hráčov, hráčok, rozhodcov, trénerov, rodičov, 
organizačných pracovníkov a doprovodných osôb na jednu VSPM je 100.  
V prípade prekročenia tohto počtu má organizátor právo obmedziť prístup osôb do 
hracej miestnosti.  
Keďže podľa vyhlášky na podujatí môže byť maximálne 100 osôb, tak organizátor je 
povinný zabezpečiť okrem hlavného rozhodcu aj organizačného pracovníka na 
usmernenie pre účastníkov.  
 
2. Režim usporiadania je OTP.  
Účastníci podujatia (hráči a hráčky) musia byť v režime OTP (viď bod 3 vyhlášky ÚVZ 
SR)  
 
3. Sprievodné osoby  
Z dôvodu obmedzenia na 100 osôb, bude povolené na jeden oddiel maximálne jedna 
sprievodná osoba (tréner, rodič atď.), ktorá sa musí nahlásiť mailom usporiadateľovi 
alebo hlavnému rozhodcovi (V prípade že bude mať oddiel 5 a viac detí, môže mať 
oddiel 2 sprievodné osoby). V prípade že nebude naplnený počet 100 účastníkov, 
môže organizátor povoliť aj viacej sprievodných osôb, tak aby nebol prekročený 
počet 100 osôb na turnaj.  
 
4. Prihlášky  
Na turnaje VSPM sa musí prihlásiť do 16,00 hod., 1 deň pred dňom usporiadania. (ak 
sa turnaj koná v sobotu, uzávierka prihlášok je v piatok, ak v nedeľu, tak v sobotu). 
Oddiel je povinný v prihláške uviesť sprievodnú osobu prihláseného hráča/hráčky. Je 
samozrejme možné na poslednú chvíľu či v deň konania podujatia túto osobu zmeniť. 
 
5. Organizátor je povinný zabezpečiť:  
- kontrolu režimu OTP u všetkých účastníkov podujatia 
 
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú 
organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:  
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný 
vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,  
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov príslušného hromadného podujatia podľa § 2 
ods. 2 písm. a) až d), k) a l) oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na 
hromadné podujatie iba osobám v režime OP alebo OTP  
c) vstup do priestorov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. a) až d), k) a l) 
umožniť len účastníkom v režime podľa písm. b),  
d) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými 
hornými dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia 
horných dýchacích ciest, 



e) organizátor hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. c) 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,  
f) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh  
v interiéri a predmetov,  
g) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými 
utierkami,  
h) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčným 
prostriedkom naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si 
ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,  
i) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:  
1. potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia, 
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, 
sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,  
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho 
lekára,  
4. zákaz podávania rúk,  
5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,  
6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým 
ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou 
imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných 
osôb,  
j) pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to 
neplatí pre:  
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  
2. partnerov,  
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,  
4. osoby usadené v hľadisku podujatia,  
5. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,  
6. osoby školiace voči osobám školeným,  
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,  
8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,  
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,  
l) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,  
m) pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť 
sedenie divákov v každom druhom rade.  
 

Vybrané state z vyhlášky ÚVZ SR 2/2022 
 
(1) Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len 
„režim OP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje: 
a) osoba kompletne očkovaná  
b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle 
odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci 
kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie 



MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať 1. certifikátom o výnimke z očkovania 
podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. 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,  
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 
dňami.  
(2) Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:  
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii 
poslednej dávky, alebo  
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii 
poslednej dávky, alebo  
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná 
v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden 
rok po aplikácii poslednej dávky, alebo  
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.  
(3) 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 kompletne 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; u detí do 18 rokov sa za 
antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu v školách,  
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami 
 


