Hromadné podujatia, zasadnutia a schôdze štátnych orgánov
od 27. novembra
Platnosť nariadenia od: 27. novembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania
Aktualizované 26. novembra 2020
!Upozornenie
Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej
či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
Hromadné podujatia nad 6 osôb, ktoré sa môžu konať, sú definované ako hromadné podujatia
jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Ich účastníci musia mať v čase začiatku
negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín.
Výnimky zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia
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, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka),
zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje, zákaz neplatí pre výnimky
podľa § 4 ods. 2 písm. a) a h) a pre podujatia organizované výhradne v exteriéri,
vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov) a
všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
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) 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,
všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez obecenstva,
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,

●

v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti
tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia
sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

Tento zákaz sa taktiež nevzťahuje na:
●

výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich súťaží:
hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová
liga (hokej – muži),
futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy).
výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho krízového centra pre hokej,
Neresnická cesta 31, 960 01 Zvolen, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky,
výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre
vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
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!Upozornenie
Testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT–PCR testu na zistenie
prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom
antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie
dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.
Zasadnutia a schôdze štátnych orgánov
Platnosť nariadenia od: 27. novembra 2020
Platnosť nariadenia do: odvolania
Aktualizované 26. novembra 2020
Schôdze a zasadnutia konajúce sa na základe zákona sa môžu vykonávať, musí sa však:
●

●

●

●
●

●

zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej
izolácii,
zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky,
resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými
hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch
(napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl,
klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Organizátori musia taktiež zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
●

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky

●

●

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových
papierových obrúskov,
zákaz podávania rúk.

