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USMERNENIE SAZ K VYHLÁŠKE ÚRADU 

VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRE 

ORGANIZOVANIE HROMADNÝCH 

ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ 

Slovenský atletický zväz (ďalej len „SAZ“) vydáva k Vyhláške č. 45 opatrenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR (čiastka 19/2021) zo dňa 05.02.2021 vo veci 

usporiadania hromadných športových podujatí nasledovné pokyny. 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Usporiadanie hromadných športových podujatí 

• Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných 

podujatí: 

a) 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. 

b) 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. 

• Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných 

podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia: 

o vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia v interiéry je možný len s 
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prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 

o zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre výnimky podľa 

§ 4 ods.2 písm. g) až j),   

o vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, 

podláh a predmetov), 

o hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkam 

o zaistiť pri vstupe do športového areálu alebo budovy alkoholovú 

dezinfekciu rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk, 

o zabezpečiť pri vstupe do športového areálu alebo budovy oznam o 

povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. 

horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej 

izolácii, 

o zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

1. ak  sa  u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 

potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 

miesto hromadného podujatia, 

2. zákaz podávania rúk, 

o 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: 

1.osoby žijúce v spoločnej domácnosti,  

2.partnerov,  

3.osoby vykonávajúce športovú činnosť, 

o všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez 

obecenstva 

o zabezpečiť dostatočné vetranie vnútorných priestorov.
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ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA 

 
Povinnosti usporiadateľa 

 

• Všetkým prevádzkovateľom poskytujúcim služby za účelom zabezpečenia 

hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky č. 45 sa nariaďuje dodržiavať 

nasledovné opatrenia:  

• zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez 

výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou,  

• služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho 

jednorazového hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) vyhlášky č. 

45,  

• neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia podľa § 4 ods. 

2 písm. i) alebo j) vyhlášky č. 45 do prevádzky,  

• zamestnanec sa pre potreby § 4 ods. 2 písm. j) vyhlášky č. 45 považuje za osobu 

zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia.  

• Testovanie  všetkých účastníkov hromadného športového podujatia (atléti, 

tréneri, organizačný tím) prostredníctvom antigénového testu. Otestovanie bude 

zabezpečené zo strany organizátora pred každým športovým podujatím (negatívny 

výsledok nie starší ako 12 hodín)  

• 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). 
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Povinnosti a odporúčania pre účastníkov atletických súťaží 
 

• pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 

jednorazových papierových obrúskov, 

• dezinfekcia rúk po použití spoločného vybavenia, 

• počas atletickej súťaže je zákaz podávania rúk, 

• minimalizácia súkromných konverzácií, komunikácia musí byť vedené v skupinách 

v primeraných rozostupoch, 

• každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. 

horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii, 

• organizátor má právo počas atletickej súťaže skontrolovať telesnú teplotu účastníkov 

na súťaži (atlétov, trénerov, divákov) a taktiež sa spýtať na ich zdravotný stav, 

• každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť, 

• princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným účastníkom 

atletickej súťaže, 

• v prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel, môže byť osoba alebo všetci členovia 

atletického klubu alebo oddielu vykázaní zo športového alebo atletického areálu. 

 
Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení 

UVZ SR a hlavného hygienika SR. 

 

 

V Bratislave, 08.02.2021 

 

 

 
Róbert Mittermayer Marco Adrien Drozda 

Predseda ŠTK Súťažné oddelenie SAZ 
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