Opatrenie
Nízko rizikové
hromadné podujatia
(HP)-bez
povzbudzovania

Hromadné podujatia
(počet divákov) - len v
Stredne rizikové
režime "OP"
hromadné podujatia
(HP)

Športové súťaže a
OP
tréningy + mimoškolská
činnosť (organizovaný
šport)
OTP

Fitness

OP+

100 osôb (divákov), alebo maximálne 50% kapacity

100 osôb (divákov), alebo maximálne 25% kapacity

Nad 18 rokov (max do 100 osôb)
Deti do 18 rokov (max do 100 osôb) Deti do 12 rokov a 2
mesiacov nemusia mať test. Od 12 do 18 rokov OTP

Max. 50 osôb, alebo min. 15 m2 / osobu

Bez obmedzenia
OP
Plavárne

Deti do 18 rokov v prípade, že sa jedná o tréning alebo súťaž
(max do 100 osôb) Deti do 12 rokov a 2 mesiacov nemusia mať
test. Od 12 do 18 rokov OTP
OTP

Vnútorné športoviská
(zimné štadióny,
tenisové haly, lezecké
haly atď.)

Bez obmedzenia

OP

OTP

Deti do 18 rokov v prípade, že sa jedná o tréning alebo súťaž
(max do 100 osôb) Deti do 12 rokov a 2 mesiacov nemusia mať
test. Od 12 do 18 rokov OTP.
Povolené OD 19.01.2022 v režime OTP

Lyžiarske kurzy
OTP

Nad 18 rokov (max do 100 osôb)

OP

Deti do 18 rokov v prípade, že sa jedná o tréning alebo súťaž
(max do 100 osôb)Deti do 12 rokov a 2 mesiacov nemusia mať
test. Od 12 do 18 rokov OTP.

Školské súťaže

OTP
Telocvične

Je možné využívať ako vnútorné športoviská v súlade s vyhláškami ÚVZ SR

„OP+”
osoby, ktoré spĺňajú definíciu OP a zároveň sú
a) osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,
b) osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie
COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od
odberu v prípade antigénového testu,
c) osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,
d) osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) osoba podľa odseku 1 písm. b),
f) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo
48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
g) osoba do 6 rokov veku.
„OP“
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, alebo
e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19
(ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a
2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR
alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
f) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
„OTP“
a) osoba kompletne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovnovzdelávacieho procesu v školách,
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
- Tréneri, rozhodcovia a iné osoby nad 18 rokov podieľajúce sa na usporiadaní hromadného
podujatia(zápasu/tréningu) v režime OTP nemusia byť zaočkované, avšak musia disponovať negatívnym
výsledkom testu v zmysle definície OTP (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

