Pravidlá pre
hromadné podujatia
Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí od 17. mája 2021 (paragraf k športovým
podujatiam platný už od 15. mája) nájdete tu. 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.

Negatívny test na COVID-19 sa v súčasnosti vyžaduje:
•
•
•

v interiéroch akvaparkov (iba služby, resp. atrakcie ako vnútorné
bazény; nie je potrebný na použitie šatne, sprchy, toalety)
v prevádzkach spoločného stravovania, kde sa organizujú
svadobné hostiny, kary večierky a podobné podujatia
u divákov aj súťažiacich na športových podujatiach.

Potrebný je PCR alebo LAMP test, ktorý nie je starší ako 72 hodín alebo antigénový
test, ktorý nie je starší ako 24 hodín. Negatívny test na COVID-19 je naďalej možné
nahradiť potvrdením o očkovaní, či prekonaní COVID-19. Negatívnym testom ani
iným dokladom sa nemusia preukazovať deti do 10 rokov.

Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:
• 3. stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 osôb.
• 2. stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb.
• 1. stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50
v exteriéri.
• 2. stupeň ostražitosti (oranžová):
o sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 %
kapacity, max. 500 osôb.
o státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
• 1. stupeň ostražitosti (žltá):
o sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity,
max. 500 osôb
o státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb.
• Stupeň monitoringu (zelená):
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o státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do
1000 osôb.
o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do
1000 osôb.
• Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt
návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely
epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor
povinný údaje zničiť.

Bohoslužby, obrady krstu a cirkevné a civilné obrady sobáša:
• V stupni monitoringu a 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) sa
kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia
v danom stupni.
• V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1
osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v sprievode
dospelého);
o ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet
návštevníkov je v 3. stupni varovania (bordová) šesť účastníkov
o ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet
návštevníkov je v 2. stupni varovania (červená) 10 účastníkov
• pohreby nemajú kapacitné obmedzenia.

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach
spoločného stravovania:
•
•
•
•
•

Sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová).
V 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb
V 2. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb.
V 1. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb
Stupeň monitoringu (zelená):
o státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér
max. 1000 osôb
o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér
max. 1000 osôb
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• Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie starší
ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.

Športové podujatia:
• Od 15. mája je možná prítomnosť obecenstva na športových podujatiach
okresoch 1. stupňa varovania a lepších (zelená, žltá, oranžová, ružová) –
športové kluby pod športovými zväzmi a profesionálne súťaže.
• Pre divákov a súťažiacich je povinný negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu
nie starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín.
• 1. stupeň varovania (ružová): do 25 % kapacity hľadiska, max. 250 ľudí
v interiéri, 500 ľudí v exteriéri
• Monitoring, 1. a 2. stupeň ostražitosti (zelená, žltá, oranžová): podmienky
platné pre hromadné podujatia.
• Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt),
po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
• Sedenie v každom druhom rade.
• Zakázaná konzumácia jedál a nápojov.
• Organizátor musí vyčleniť dostatok personálu na dohľad nad dodržiavaním
opatrení.
• Pre športové súťaže a tréningy sú stanovené rôzne podmienky pre
jednotlivé stupne COVID automatu.
Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: https://automat.gov.sk

Posledná aktualizácia: 14.5.2021
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