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Hromadné podujatia 

! Upozornenie 

Ak vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, 

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje 

usporadúvať hromadné podujatia v územných obvodov okresov 1. 

až 3. stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u – Systém pre 
monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických 

opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (ďalej len 

„COVID AUTOMAT“). 

Povolené kapacity pri hromadných podujatiach 

• maximálne 6 osôb, pre hromadné podujatia organizované v 1. až 
3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor 

umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne 

osobám v režime OTP, 

• maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie v interiéri, alebo 

50% kapacity priestoru na sedenie v exteriéri, maximálne však do 

počtu 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri pre hromadné 

podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, 

pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného 

podujatia osobám v režime základ, 

• maximálne 100 stojacich osôb v exteriéri alebo 50 stojacich osôb v 

interiéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni 

Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje 

vstup do priestorov hromadného podujatia osobám v režime 

základ, 

• maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia v 
interiéri alebo 50% v exteriéri, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 

500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pre hromadné 

podujatia organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, 

pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného 

podujatia výlučne osobám v režime OTP, 
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• maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity 

priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri 

alebo 1000 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia 

organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ 

organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia 

osobám v režime základ, 

• maximálne 50% kapacity priestoru na státie, alebo 75% kapacity 
priestoru na sedenie, pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 2500 osôb 

v interiéri alebo 5000 osôb pre exteriér, pre hromadné podujatia 

organizované v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ 

organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia 

výlučne osobám v režime OTP. 

Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o 

očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku 

testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia 

COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID 

preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto 

skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita 

preukazujúcej sa osoby. 

Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od 

osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie 

príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností 

uvedených vyššie; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia 

oprávnený nahliadnuť. 

Povolené hromadné podujatia 

Povolené hromadné podujatia nad 6 osôb 

Zákaz usporadúvania hromadných podujatí nad 6 osôb sa 

nevzťahuje na nasledovné typy podujatí: 

• hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe 

začiatku hromadného podujatia v režime OP, a ktoré budú 

ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného 

zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je 
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potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; maximálna 

kapacita takéhoto hromadného podujatia je: 

• maximálne 200 osôb, pre hromadné podujatia organizované 

v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, 

• maximálne 100 osôb, pre hromadné podujatia organizované 

v 2. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, 

• maximálne 50 osôb, pre hromadné podujatia organizované 

v 3. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, 

• bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, 

pohrebného obradu a obradu krstu 

• zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných 

orgánov, 

• zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na 

základe zákona, 

• voľby, 

• výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh 

nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch: 

• hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE 

(hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži), 

• futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga 

(futbal – muži), 

• hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), 

MOL Liga (hádzaná – ženy), 

• volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), 

• basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – 

basketbal), Niké Extraliga ženy (basketbal – ženy), 

• medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou 
športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach 

podľa bodov 1. až 5. 

Na účely tejto vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i 

sezónny ambulantný predaj (napr. vianočné trhy). 
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Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí 

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú 

nasledovné opatrenia: 

• v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je 

organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a 

vyznačiť jeho vstup a výstup, 

• zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam 

o skutočnosti, či organizátor umožňuje vstup na hromadné 

podujatie: 

• osobám v režime základ, 

• osobám v režime OTP, alebo 

• osobám v režime OP. 

• vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len 

účastníkom v zvolenom režime; kombinovanie rôznych režimov 

pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje, 

• vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s 

prekrytými hornými dýchacími cestami, 

• organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový 

kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia 
podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po 

uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto 

povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v 

územných obvodoch okresov: 

• v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor 

umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia 

osobám v režime základ, 

• v stupni Monitoring a Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ 

organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného 

podujatia výlučne osobám v režime OTP a osobám v režime 

OP, 

• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, 

kľučiek, podláh v interiéri a predmetov, 
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• hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a 

papierovými utierkami, 

• zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače 

na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo 

zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

• zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam 

o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného 

ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

• zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

• 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, 

• iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že 

tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné 

dodržať, 

• ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí 

plne očkované, 

• zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet 

osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. 
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Viac informácii na stránkach: 

 https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/ 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=frontpage

&Itemid=1 
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