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Obmedzenia pre
hromadné podujatia
Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí (HP) s účinnosťou od 26.2.2022
nájdete v plnom znení tu. Nižšie uvádzame sumár opatrení vyplývajúcich z predmetnej
vyhlášky.
Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu
platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Obsah dokumentu:
1) Dve kategórie HP (charakteristiky, podmienky konania a modelové príklady)
2) Podujatia vyňaté z automatických opatrení podľa rizikovosti podujatia
3) Všeobecné opatrenia pre HP
4) Ďalšie podmienky pre špecifické typy HP
a) opatrenia pre výkon bohoslužieb, obradov pohrebu, sobáša či krstu
b) kultúrne podujatia

Dve kategórie HP podľa rizikovosti:
Účasť na podujatiach je umožnená všetkým osobám, nie je podmienené
kontrolou dokladov o očkovaní, testovaní alebo prekonaní COVID-19.
Kategória podľa
rizikovosti
podujatia

Nízko
rizikové

Charakteristika
podujatia

Podmienky
pre podujatie

Príklady podujatí

účastníci majú respirátor

najviac 50 %
kapacity priestoru

divadlo, bohoslužby,
kino, viaceré druhy
kultúrnych podujatí,
diváci na športových
podujatiach a pod.

+
alebo
fixné sedenie / státie
maximálne 500 osôb

Vysoko
rizikové

ostatné podujatia, ako aj
podujatia konané v prevádzkach
verejného stravovania, ktoré
nedokážu splniť podmienky pre
nízko rizikové podujatia

maximálne 50 osôb

oslavy, večierky,
svadby, kary, diskotéky
a pod.
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Delenie na nízko a vysoko rizikové podujatia sa nevzťahuje na:
•

cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, obrad krstu, a pohrebný
obrad - bez kapacitných obmedzení,

•

zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov - bez
kapacitných obmedzení,

•

Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona
- bez kapacitných obmedzení,

•

Voľby - bez kapacitných obmedzení,

•

podujatia profesionálnych športových súťaží (celý zoznam je vo vyhláške v §
2, ods. 2, písm. g) - pre športovcov a organizačný tím bez kapacitných
obmedzení,

•

hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových
centier pre vrcholový šport, ktoré schvália ministerstvá školstva
a zdravotníctva - bez kapacitných obmedzení,

•

hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií
SR so súhlasom ministerstva školstva - bez kapacitných obmedzení,

•

hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku - max. 100 osôb,

•

športové hromadné podujatia športového charakteru (súťaže, tréningy) osôb
starších ako 18 rokov - max.100 osôb,

•

hromadné podujatia výstav v priestoroch prevádzok výstavísk - max. 500
osôb alebo 50 % kapacity priestorov.

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia
(vymenované v paragrafe 3 vyhlášky)
✓ Vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
✓ pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor a vyznačiť vstup a výstup,
✓ vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v
interiéri a predmetov,
✓ hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými
utierkami,
✓ zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,
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✓ pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo
vyhláške v § 3, písm. f),
✓ pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť
dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v
spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť,
divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva
z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať),
✓ zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
✓ organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne
sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
✓ pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť
sedenie divákov v každom druhom rade.

Ďalšie podmienky pre špecifické typy HP
1. Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu
•
•
•
•

dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho si musí rozdávajúci
zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri
každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
odstrániť nádoby s vodou.

2. Kultúrne podujatia
•

zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práci s publikom,

•

vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k
minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z
jednotlivých súborov medzi sebou

Upozornenie: Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti
s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu
z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.
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