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Bratislava, 1.10. 2020
VEC:

Usmernenie Slovenského zväzu hádzanej k aktuálnej situácii (opatrenia ÚVZ SR pri
ohrození verejného zdravia – opatrenia prevádzky a hromadné podujatia)
Vážení športoví priatelia,

Ústredný krízový štáb SR a hlavný hygienik SR aktualizovali 30.9.2020 s účinnosťou od
1.10.2020 opatrenia týkajúce sa ochorenia COVID-19, a upravili o.i. opatrenia týkajúce sa hromadného
podujatia (HP).
V závere tejto komunikácie je uvedená časť opatrení týkajúca sa najmä hromadných podujatí
a teda aj športových. Zároveň k tomuto stanovisku pripájame oficiálny dokument ÚVZ SR, ktorý tieto
podmienky jasne definuje (zdroj: www.uvzsr.sk, strana 6-11).
Pri organizovaní tzv. ,,dvojzápasu‘‘, resp. ,,trojzápasu‘‘ sa hráči aj funkcionári všetkých
družstiev považujú za aktérov daného podujatia, t.j. počet osôb v hale presiahne počet 50, hromadné
podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
Hlásateľ stretnutia – v súťažiach, v ktorých je povinnosť hlásateľa predpísaná rozpisom
súťaže, táto povinnosť ostáva v platnosti, ako aj predpísaný technický režim nástupu na stretnutie.
Vzhľadom na meniace sa podmienky sa Vás budeme snažiť priebežne informovať o ďalšom
vývoji a odporúčaniach, ktoré bude možné za daných okolností realizovať.

S pozdravom

Jaroslav Holeša, v.r.

Ernö Kelecsényi, v.r.

Peter Brunovský, v.r.

prezident SZH

viceprezident SZH

riaditeľ súťaží SZH

Prílohy:
-

č.1 - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia –
opatrenia prevádzky a hromadné podujatia (HP) – časť týkajúca sa HP

-

č. 2 – samostatná príloha – Opatrenie úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri
ohrození verejného zdravia
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Príloha č.1

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia –
opatrenia prevádzky a hromadné podujatia (HP) – časť týkajúca sa HP

Zdroj: www.uvzsr.sk
•

S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.
355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom
a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej,
zábavnej, spoločenskej či inej povahy 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.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

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,
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,
zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- 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, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento
rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami
ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame
v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené
sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor
povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť
priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup
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