
Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania  
nájdete na stránkach www.uvzsr.sk a korona.gov.sk 

 
Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom. 

#CHRANIMEVAS #ROR 

Pravidlá pre  

hromadné podujatia 

Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od a účinnosť 23. júla 2021 

o 20:00 (okrem ustanovení § 1 až 4 a § 6 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 26. júla 202) 

nájdete tu.  

Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupni 

varovania podľa COVID Automatu. 

Upozornenie:  Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej 

legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola 

zverejnená vo vestníku Vlády SR. 

 

Zaradenie okresu v COVID Automate si overíte tu: https://automat.gov.sk 

 

Negatívny výsledok testu na COVID-19 sa vyžaduje na týchto podujatiach: 

1.   Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v prevádzkach 

2.   Športové podujatia (súťažiaci, ako aj diváci tam, kde je ich účasť 

povolená) 

3. Zotavovacie podujatia (pobytové tábory) - deti nad 12 rokov a osoby 

zabezpečujúce priebeh podujatia 

V prípadoch, kedy sa pre vstup na hromadné podujatie vyžaduje negatívny test na 
COVID-19, je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o 

prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na deti 
do 12 rokov. 

Pre potvrdenie o očkovaní platia nasledovné lehoty zaočkovanosti: 

• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky 
očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, 

• najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 
látky s jednodávkovou schémou, 

• najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej 
látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 
prekonania COVID-19. 

 

 

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_233.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_233.pdf
http://bit.ly/COVID-automat-2v4
http://bit.ly/COVID-automat-2v4
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
https://automat.gov.sk/
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Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia: 

• 3. stupeň varovania (bordová): povolené usporadúvať podujatia do 6 

osôb. 
• 2. stupeň varovania (červená): povolené do 10 osôb. 

• 1. stupeň varovania (ružová): povolené do 25 osôb v interiéri alebo do 50 
v exteriéri. 

• 2. stupeň ostražitosti (oranžová): 

o sedenie: interiér: do 25 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 50 
% kapacity, max. 500 osôb. 

o státie: interiér do 50 osôb, exteriér do 100 osôb. 
• 1. stupeň ostražitosti (žltá): 

o sedenie: do 50 % kapacity, max. 250 osôb; exteriér: do 75 % 
kapacity, max. 500 osôb 

o státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb. 

• Stupeň monitoringu (zelená): 

o státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 

1000 osôb. 
o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér 

do 1000 osôb. 

• Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt 
návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely 

epidemiologického vyšetrovania - táto povinnosť platí všade okrem okresov 
zaradených v stupni Monitoring (zelená). Po uplynutí dvoch týždňov je 
organizátor povinný tieto údaje zničiť. 

 

Organizácia hromadného podujatia jednorazovej povahy nad rámec 

stanovených kapacít podľa COVID automatu je možná za 
splnenia  nasledujúcich podmienok:  

• Účastníci v čase začiatku hromadného podujatia musia disponovať 

negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu na COVID-19 nie starším ako 
24 hodín, pričom test je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo 

dokladom o prekonaní COVID-19. 
• Takéto jednorazové podujatie musí organizátor zároveň nahlásiť najneskôr 

48 hodín pred jeho začiatkom na miestne príslušnom regionálnom úrade 

verejného zdravotníctva s miestom a časom konania. 
• Organizátor má kompetenciu nastaviť aj prísnejšie podmienky na podujatí. 
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Bohoslužby, obrady krstu a obrad sobáša: 

• V stupni monitoringu a 1. a 2. stupni ostražitosti (zelená, žltá, oranžová) 

sa kapacitné obmedzenia riadia podľa pravidiel pre hromadné podujatia v 
danom stupni. 

• V 1. až 3. stupni varovania (ružová, červená, bordová) platí obmedzenie 1 

osoba na 15 metrov štvorcových (nepočítajú sa deti do 10 rokov v 
sprievode dospelého); 

o   ak plocha nedosahuje 90 metrov štvorcových, maximálny počet 

návštevníkov je  v 3. stupni varovania (bordová) šesť účastníkov 

o   ak plocha nedosahuje 150 metrov štvorcových, maximálny počet 

návštevníkov je  v 2. stupni varovania (červená) 10 účastníkov 

• pohreby nemajú kapacitné obmedzenia. 

  

Svadobné hostiny, kary, večierky a podobné podujatia v 
prevádzkach spoločného stravovania: 

• Sú zakázané v 2. a 3. stupni varovania (červená, bordová). 
• V 1. stupni varovania (ružová): interiér do 25 osôb, exteriér do 50 osôb 

• V 2. stupni ostražitosti (oranžová): interiér do 50 osôb, exteriér do 100 

osôb. 
•  V 1. stupni ostražitosti (žltá): interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb 

• Stupeň monitoringu (zelená): 

o státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, exteriér 
max. 1000 osôb 

o sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér max. 500 osôb, 
exteriér max. 1000 osôb 

• Pri vstupe je potrebné mať negatívny výsledok RT-PCR/LAMP testu nie 
starší ako 72 hodín alebo Ag testu nie starší ako 24 hodín. 

  

Športové podujatia 

podmienky organizácie športových podujatí podrobne stanovuje vyhláška. 

Diváci na športových podujatiach: 

Najvyššie športové súťaže* 
*TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE, Slovenská hokejová liga, FORTUNA Liga, 

II. futbalová liga, Niké Handball Extraliga, MOL Liga, Extraliga muži a Extraliga 
ženy (volejbal), Niké Slovenská basketbalová liga, Niké Extraliga žien, 
medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na 

základe účasti klubov súťažiacich podľa bodov 1. až 5.  
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Podmienky pre divákov (maximálna kapacita, druh testu a jeho platnosť) sa líšia 

v závislosti od toho, aký postup v rámci vyhlášky zvolí organizátor. Pred 
návštevou podujatia odporúčame preveriť si podmienky vstupu na webstránkach 

organizátora.  
 
Jednotlivé podmienky nájdete v aktuálnom znení vyhlášky. 
 
 

Ostatné športové súťaže 
 

Monitoring (zelená) 
• sedenie 75 % kapacity priestoru, 

• státie 50 % kapacity priestoru,  
maximálne však 

• do počtu 1000 osôb v exteriéri  
• do počtu 500 osôb v interiéri. 

Podmienkou vstupu je 
• negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo 

negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín (resp. plné 

zaočkovanie). 
 

I. stupeň ostražitosti (žltá) 
• sedenie - interiér - do 50 % priestoru na sedenie, max. 250 osôb 
• sedenie - exteriér - 75 % priestoru na sedenie, max. 500 osôb 

• státie - interiér - max. 100 osôb 
• státie - exteriér - max. 250 osôb 

Podmienkou vstupu je 
• negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo 

negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín (resp. plné 

zaočkovanie). 
 
 

II. stupeň ostražitosti (oranžová) 
• sedenie - interiér - do 25 % priestoru na sedenie, max. 250 osôb 

• sedenie - exteriér - 50 % priestoru na sedenie, max. 500 osôb 
• státie - interiér - max. 50 osôb 

• státie - exteriér - max. 100 osôb 
Podmienkou vstupu je 

• negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo 

negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín (resp. plné 
zaočkovanie). 

 
I. stupeň varovania (ružová) 
IBA sedenie - 25 % priestoru na sedenie, 

• exteriér - max. 500 divákov 
• interiér - max. 250 divákov 

Podmienkou vstupu je 
• negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín alebo 

negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 24 hodín (resp. plné 

zaočkovanie). 
 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_233.pdf
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II. stupeň varovania (červená) 

BEZ účasti divákov 
 

III. stupeň varovania (bordová) 
BEZ účasti divákov 
 

IV. stupeň varovania (čierna) 
BEZ účasti divákov 
 

Zotavovacie podujatia (letné tábory) trvajúce viac ako 4 dni: 

•  Pri nástupe musia všetci účastníci, teda deti i osoby zabezpečujúce priebeh 
podujatia, mať negatívny výsledok PCR testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 

72 hodín od doručenia výsledku. Povinnosť predložiť negatívny výsledok PCR testu 
na COVID-19 neplatí pre zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19. 
Rovnako neplatí ani pre deti do 12 rokov, teda tie, ktoré v čase nástupu ešte 

neoslávili 12. narodeniny. 

•  Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v rámci svojho územného 
obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť aj ďalšie, prísnejšie opatrenia 
pre organizáciu zotavovacích podujatí. 

Usmernenie k organizácii zotavovacích podujatí pre deti a mládež nájdete tu. 

  

Denné tábory: 

• Takzvané denné tábory sa riadia podmienkami a protiepidemickými 
opatreniami, ktoré už v súčasnosti platia pre organizáciu hromadných 
podujatí a sú jasne stanovené vo vyhláške ÚVZ SR. Napríklad športové 

denné tábory sa budú riadiť podmienkami pre hromadné podujatia 
športového charakteru, tanečné alebo iné záujmové tábory sa budú riadiť 

všeobecnými podmienkami pre organizáciu hromadných podujatí. 
• Epidemiológovia dôrazne odporúčajú, aby deti i osoby zabezpečujúce 

priebeh tzv. denných táborov mali pri nástupe negatívny výsledok PCR 

testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín od doručenia výsledku, respektíve 
doklad o zaočkovaní alebo prekonaní COVID-19 

  

Posledná aktualizácia: 23.7.2021 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_223.pdf

