
ŠPORTOVÉ PODUJATA 
 

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod 

Platnosť nariadenia do: do odvolania 
 
Aktualizované 30. septembra 2020  
 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na 
úseku verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje: 

 
 

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v 

exteriéroch, interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych 

alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný 

tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti 

obecenstva.  

 

všeobecné podmienky 
 

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 

- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje (každý by mal mať vlastné), 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 
predmetov, 

- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, 

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, 
resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie 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, 

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

- zákaz podávania rúk, 

- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný 
zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade, 

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov. 



Špecifikácia: športový šerm  

 
- vstup a pobyt v mieste šermiarskeho turnaja umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami (napríklad rúško, šál šatka), platí to pre všetkých účastníkov, s jedinou výnimkou 

pretekára po dobu športového výkonu, 

- súperi si po zápase nepodávajú ruku medzi sebou,  

- pretekári po zápase nepodávajú ruku rozhodcovi, 

- pretekári si nepožičiavajú medzi sebou výstroj, nepijú z jednej fľaše,      

- nezhromažďujú sa vo väčších počtoch na jednom mieste, 

- častejšie si umývajú a dezinfikujú ruky počas celej akcie, používajú vlastné rúško,  

- pri komunikácii s rozhodcom dodržiavajú dostatočný odstup ,nehádajú sa, 

- pretekári, tréneri a doprovod, by mali čo najviac obmedziť kontakt, napr. objatie po zápase, 

podanie ruky, 

- všetci pretekári ,realizačný tím, diváci ,doprovod musia byť zdravotne fit, 

- odporúča sa zvážiť počet ľudí v realizačnom tíme,  

- zákaz rodičov a divákov v hale, 

- zaistiť voľný priestor medzi planšami behom jednotlivých zápasov (1 osoba), 

- doporučuje sa výsledky prenášať on-line, alebo vyhlásením nepostupujúcich šermiarov zo 

základného kola (pokiaľ nepostupujú všetci) ústne, 

- zamedziť väčšiemu množstvu osôb na jednom mieste (pokiaľ nie sú z jedného klubu), 

- správať sa disciplínovane a dodržiavať všeobecné a špecifické podmienky mimoriadnej 

situácie, 

-  organizátor je povinný so všetkými mimoriadnymi pravidlami oboznámiť všetkých účastníkov 

súťaže, 

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich 

na hromadnom podujatí, 

- pri nástupe je nutné informovať trénerov, pretekárov a doprovod o vyššie uvedených 

pokynov, 

- doporučuje sa aby organizátor vymedzil pre každý zúčastnený klub, svoj priestor na zloženie 

vecí  

- organizátor je povinný vyvesiť všeobecné a špecifické podmienky pri vstupe do haly na každom 

turnaji.  

 
 

Vypracoval: člen Výkonného výboru SŠZ, predseda Organizačnej komisie a ŠTK     Ing. Peter Korčok 


