
Od 9. mája 2021 sa rušia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov, ŤZP a ich sprievodcov. Taktiež došlo
od 10. mája k úprave viacerých podmienok konania hromadných podujatí a otvorených prevádzok. Viac
informácií nájdete na stránke "Prevádzky, služby a hromadné podujatia". (https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-
a-hromadne-podujatia/)

Platnosť nariadenia od: 10 mája 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 10. mája 2021

Najdôležitejšie zmeny a úpravy od 10. mája sú:

Od 9. mája 2021 sa rušia vyhradené nákupné hodiny pre seniorov,
ŤZP a ich sprievodcov.

Umelé kúpaliská v okresoch v I. a II. stupni varovania podľa COVID
automatu budú môcť poskytovať služby pre tréningy športových klubov
registrovaných pod športovými zväzmi. Vyhláška stanovuje kapacitné
obmedzenia pre tieto tréningy rôzne pre I. a II. stupeň. (viac)

Kabínkové lanovky budú môcť v okresoch v I. stupni varovania
fungovať bez kapacitných obmedzení, v okresoch v II. stupni varovania
bude môcť byť v kabínke iba jedna osoba alebo osoby žijúce v jednej
domácnosti. V okresoch v III. stupni varovania prevádzka kabínkových
lanoviek nie je povolená (viac)

Prevádzky divadelných, hudobných, exteriérových filmových a
podobných kultúrnych podujatí v okresoch v I. stupni varovania
podľa COVID automatu budú môcť zaplniť maximálnu kapacitu na 50
% divákov, maximálne však do počtu 500 ľudí v exteriéri alebo 250 ľudí
v interiéri. V II. stupni varovania bude maximálna kapacita taktiež 50 %
divákov, maximálne však do počtu 200 ľudí v exteriéri alebo 150 ľudí v
interiéri. (viac)

V územných obvodoch okresov v I. a II. stupni varovania COVID
AUTOMATU sa môžu vykonávať tréningy športových klubov
registrovaných pod športovými zväzmi bez obecenstva za podmienok
uvedených nižšie. (viac)

Otvorené prevádzky a služby:

Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Domov Prevádzky, služby a hromadné podujatia

Zariadenia, ktoré zostávajú zatvorené

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky
prevádzky, obchody a služby

Potraviny a drogérie – vstup od 09:00 hod do
11:00 hod pre seniorov a osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím



Všetkým otvoreným obchodom, prevádzkam a službám sa nariaďuje
dodržiavať všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky,
obchody a služby.

Hromadné podujatia

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia
športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6
osôb.

Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa
nevzťahuje na nasledovné typy podujatí:

Reštaurácie

Fitnescentrá

Taxislužby

Obchodné domy

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Autoškoly a školiace strediská inštruktorov

Umelé kúpaliská

Prevádzky lanových dráh a vlekov

Prevádzky hotelov a ubytovacích služieb

Prevádzky služieb pre držiteľov Dekrétu
(olympiáda a paralympijské hry TOKIA 2020)

Služby za účelom zabezpečenia hromadných
podujatí

Zariadenia spoločného stravovania

Múzeá, galérie a výstavné siene

Prevádzky divadelných, hudobných,
exteriérových filmových a iných umeleckých
predstavení

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb



hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú
v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym
výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48
hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a
miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať
podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho
obradu, obradu krstu a pohrebného obradu,

zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,

zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe
zákona,

voľby,

celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,

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,

výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich
profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

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 bez obecenstva, nevyhnutných pre
športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi
Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe
začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-
PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie
starším ako 7 dní,

športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na
hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce
priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné
podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo
antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín.
Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu
účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh
hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného
podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného
podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín
pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho
územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie
prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia.

kultúrne podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č.
96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach, organizovaných v
územných obvodoch okresov v I. alebo II. stupni varovania podľa
COVID AUTOMAT-u.

podujatia športového charakteru za účelom tréningového procesu
športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. v I. alebo II.
stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u.



Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú
nasledovné opatrenia:

v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je
organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť
jeho vstup a výstup,

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými
hornými dýchacími cestami,

zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; (zákaz neplatí pre výnimky
podľa § 4 ods. 2 písm. g) až j),)

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:

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a
opustiť miesto hromadného podujatia,

zákaz podávania rúk,

pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z
priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov
2 m medzi osobami; to neplatí pre:

osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

partnerov,

osoby vykonávajúce športovú činnosť,

umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,

osoby usadené v hľadisku podujatia,

osoby školiace voči osobám školeným,

iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento
rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť
bez obecenstva,

zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, organizátor musí byť v
každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich
na hromadnom podujatí,

v prípade hromadného podujatia športového charakteru sa do počtu
osôb nezapočítava jedna osoba trénera.

v prípade hromadného podujatia športového charakteru na športovisku
môže byť toto, ak to jeho veľkosť dovoľuje, rozdelené na oddelené a
vyznačené sektory; športoviskom sa rozumie vyznačený alebo
ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou
osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o
jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom
športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo
športových plôch; pre sektory musí platiť nasledovné:

osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,

využívať vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,

každý sektor musí byť vedený iba odlišnou osobou trénera,

medzi sektormi musí byť zachované pásmo o minimálnej šírke 4
metre,

ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov



v I. alebo II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť
rozloha jedného sektoru minimálne 300 m2,

ak sa hromadné podujatie organizuje v územných obvodoch okresov
v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u, musí byť rozloha
jedného sektoru minimálne 800 m2,

ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania
hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na
športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.

Kto sa nemusí v prípade požadovania
antigénového testu ním preukázať?

osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu
COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti
ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu
COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka
očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19,

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

ide o osobu do 10 rokov veku.

Prečítajte si aktuálne platné vyhlášky ÚVZ č.202/2021 a č. 203/2021.

Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.
Vytvorené v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických
služieb.
Vyhlásenie o prístupnosti

Hlavná stránka korona.gov.sk Call centrum:       0800 174 174

Čo je COVID-19 Ľudia

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Zasadnutia, schôdze a voľby

Podujatia športového charakteru

Profesionálne športové súťaže

Kultúrne podujatia


