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Pravidlá pre  

hromadné podujatia 
Vyhlášku k obmedzeniam hromadných podujatí s účinnosťou od a účinnosť 16. augusta 2021 nájdete 
tu. Opatrenia sú postavené na regionálnom systéme a odvíjajú sa v závislosti od stupňa varovania 
podľa COVID Automatu. 

Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade 
rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR. 

 

Výsledné kapacitné obmedzenia pre konkrétne podujatie či prevádzku 
závisia od kombinácie 

1. zaradenia daného okresu v rámci systému COVID Automat (platné 
zaradenie okresu si overíte tu: https://automat.gov.sk) 

2.  protokolu, ktorý si zvolia samotní organizátori či prevádzkovatelia. 

Každý z troch protokolov ponúka iný set podmienok s inými maximálnymi limitmi, 
avšak výsledné riziko pre zdravotnícky systém je porovnateľné: 

 

1. „ZÁKLAD“ - všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, negatívny 
výsledok testovania či prekonanie ochorenia. 

2. „OTP“ - výlučne osoby 

• plne zaočkované,  

• testované s negatívnym výsledkom testu na COVID-19  

PCR alebo LAMP 72 hod od odberu 

antigénový test 48 hod od odberu, 

• ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 
180 dňami. 

3. „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ - výlučne osoby 

• 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 

• 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 

• 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny ak osoba preukázateľne 
prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami, 

• deti do 12 rokov veku. 

 

https://bit.ly/vyhlaska-241
https://bit.ly/vyhlaska-241
https://bit.ly/COVID-automat-4v1
https://bit.ly/COVID-automat-4v1
https://www.minv.sk/?vestnik-vlady-sr
https://automat.gov.sk/
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Postup pri výbere a kontrole zvoleného protokolu: 

1. Prevádzkovateľ, alebo organizátor zvolený protokol nikam nenahlasuje,  
musí však viditeľne v priestoroch prevádzky vyznačiť, ktorý režim 

platí, a následne ho dodržiavať. 

2. Režimy nemajú stanovené trvanie a organizátori a prevádzky môžu 
protokoly priebežne striedať (napr. reštaurácia bude poskytovať 

obedové menu pre „základ“, čiže pre všetkých, ale na večerné posedenie si 
už zvolí protokol „kompletne zaočkovaní“; alebo napr. bohoslužby budú 

v priebehu dňa v rozličných termínoch pre rôzne skupiny). Dôležité je, aby 
dôsledne dodržiavali podmienky pre daný režim, napríklad aby v čase 
určenom pre plne zaočkovaných sa v prevádzke nenachádzali aj 

nezaočkované osoby. 

3. Prevádzky môžu mať v rôznych priestoroch, napríklad na terase a v interiéri, 

rozdielny režim. Priestory však musia byť stavebne oddelené a majú mať 
charakter osobitných prevádzok, aby sa jednotlivé skupiny zákazníkov 
nemiešali. 

4. Zákazníci či návštevníci sa preukazujú potvrdením o očkovaní, 

potvrdením o prekonaní COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na 

COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto potvrdenia je 

možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ.  

5. Prevádzkovatelia zariadení a organizátori podujatí majú na základe 
vyhlášky ÚVZ SR oprávnenie tieto doklady od návštevníkov žiadať 
a nahliadnuť do nich. 

6. V súčasnosti stačí kontrolovať potvrdenia v papierovej forme alebo stiahnuté 
v mobile. Kým nebude dostupná slovenská aplikácia, môžu si tiež stiahnuť 
a používať verejne dostupné aplikácie členských štátov, ktoré dokážu „čítať“ 

Digitálne COVID preukazy EÚ. 

 

Režim pre jednotlivé typy hromadných podujatí: 

• Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia (platia aj pre obrady sobáša, 
obrady krstu a pohrebu, účasť divákov na športových podujatiach) 

• Kultúrne podujatia 

• Športové podujatia - režim pre športovcov a súťaže 

• Oslavy, kary, večierky a obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach 
verejného stravovania 

• Bohoslužby 

• Zotavovacie podujatia (detské tábory) 
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Všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia 

(režim platí aj pre obrady sobáša, obrady krstu či pohrebu, účasť divákov na 

športových podujatiach) 

 

Ak je stanovená povinnosť viesť zoznam účastníkov, znamená to, že organizátor 
podujatia je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov 
po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického 

vyšetrovania. Po uplynutí dvoch týždňov je organizátor povinný tieto údaje zničiť. 

Na hromadných podujatiach je vo všetkých okresoch v rámci COVID 
Automatu povinné prekrytie horných dýchacích ciest.  

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je nutné dodržiavať nasledovné 
kapacity: 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP:  

státie max 50% kapacity priestoru na státie, sedenie max 75% kapacity 
priestoru na sedenie, 
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pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 2500 osôb, exteriér pre 5000 

osôb. 

• ZÁKLAD: státie max 50% kapacity priestoru, sedenie max 75% kapacity 

priestoru,  

maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri. 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP:  

interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru 

pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb. 

• ZÁKLAD:  

státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb 

sedenie - exteriér max 50% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 

osôb), 

sedenie - interiér max 25% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 
osôb),  

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu (povinný zoznam 

účastníkov) 

• OTP: 25% kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná max 150 osôb 

• ZÁKLAD: max 10 osôb 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: 25% kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná max 50 osôb 

• ZÁKLAD: max 6 osôb 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max. 100 osôb 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 
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Kultúrne podujatia 

 

Vo všetkých stupňoch COVID Automatu je stanovená povinnosť viesť 

zoznam účastníkov, znamená to, že organizátor podujatia je povinný uchovávať 
telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od 

ukončenia podujatia, a to na účely epidemiologického vyšetrovania. Po uplynutí 
dvoch týždňov je organizátor povinný tieto údaje zničiť. 

Na hromadných podujatiach je vo všetkých okresoch v rámci COVID 
Automatu povinné prekrytie horných dýchacích ciest.  

V prípade konzumácie jedál a nápojov je potrebné podujatie ohlásiť na 

príslušnom RÚVZ najneskôr 72 hodín pred začiatkom podujatia.  

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je nutné dodržiavať nasledovné 

kapacity: 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP: max 2500 osôb v interiéri, max 5000 v exteriéri 

• ZÁKLAD: max 500 osôb v interiéri, max 1000 v exteriéri 
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Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP: 50% kapacity, avšak max 500 osôb v interiéri, max 1000 v exteriéri 

• ZÁKLAD: 50% kapacity, avšak 

sedenie - interiér max 250 osôb 

sedenie - exteriér max 500 osôb 

státie - interiér max 50 osôb 

státie - exteriér max 100 osôb 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: 50% kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri, do 500 osôb v exteriéri  

• ZÁKLAD: 50% kapacity, avšak do 50 sediacich osôb 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: 50% kapacity, avšak do 150 osôb sediacich v interiéri, do 200 osôb 
sediacich v exteriéri 

• ZÁKLAD: zakázané 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max 100 osôb 

• OTP: zakázané 

• ZÁKLAD: zakázané 
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Športové podujatia - režim pre športovcov a súťaže 

(Kapacity pre divákov sa riadia všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia 

s tým, že v jednom sektore však môže byť najviac 1000 divákov) 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP: bez kapacitného limitu 

• ZÁKLAD: max 100 osôb  

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu. 

• OTP: interiér 200 osôb, exteriér 400 osôb 

• ZÁKLAD: max 50 osôb 

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 
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• OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor  

• ZÁKLAD: 10 osôb na sektor 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: 50 osôb na jeden sektor (s výnimkou pre profesionálne ligy) 

• ZÁKLAD: 6 osôb na sektor 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max 100 osôb 

• OTP: len profesionálne ligy 

• ZÁKLAD: zakázané 
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Oslavy, kary, večierky a obdobné podujatia alebo podujatia 

v prevádzkach verejného stravovania 

 

Na hromadných podujatiach je vo všetkých okresoch v rámci COVID 

Automatu povinné prekrytie horných dýchacích ciest. Sňať si ho možno na 
čas nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov. 

Pri usporadúvaní osláv, svadieb, karov a podobných podujatí je nutné 

dodržiavať nasledovné kapacity: 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: interiér max 400 osôb, exteriér max 800 osôb 

• OTP: interiér max 200 osôb, exteriér max 400 osôb 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: interiér max 100 osôb, exteriér max 200 osôb 

• OTP: interiér max 50 osôb, exteriér max 80 osôb 

1. stupeň ohrozenia (červená) 
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• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: interiér max 50 osôb, exteriér max 80 osôb 

• OTP: interiér max 25 osôb, exteriér max 40 osôb 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max 20 osôb 

• OTP: zakázané  

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• zakázané 
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Bohoslužby 

 

Monitoring (zelené okresy) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP:  

interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru 

pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb. 

• ZÁKLAD:  

státie max 50% kapacity priestoru na státie, sedenie max 75% kapacity 
priestoru na sedenie,  

maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri. 

Ostražitosť (oranžová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 
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• OTP:  

interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru 

pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb. 

• ZÁKLAD:  
 
státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb 

sedenie - exteriér max 50% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 
osôb), 

sedenie - interiér max 25% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 
osôb),  

1. stupeň ohrozenia (červená) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: max 25% kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita max. 150 

osôb) 

• ZÁKLAD: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia 
ako 150 m2 tak max. 10 osôb) 

2. stupeň ohrozenia (bordová) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: bez kapacitného limitu 

• OTP: max 25% kapacity priestoru (avšak max. 50 osôb) 

• ZÁKLAD: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia 

ako 90 m2 tak max. 6 osôb) 

3. stupeň ohrozenia (čierna) 

• KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: max 100 osôb 

• OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia 
ako 90 m2 tak max. 6 osôb) 

• ZÁKLAD: 1 osoba / 25 m2 (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2 tak 
max. 6 osôb) 
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Zotavovacie podujatia (letné tábory) trvajúce viac ako 4 dni: 

•  Fungujú výlučne v režime OTP: 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. 

 

Revízia dokumentu: 13.8.2021 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/27_07_2021_Usmernenie_zot_podujatia.pdf
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_223.pdf

