
B) S účinnosťou od 07. júla 2020 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, spoločenskej či inej 

povahy v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb. 
 

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), 
 

- 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 sa odporúča 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 podujatí, 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 s výnimkou osôb žijúcich v jednej 

domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom 

sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, 
 

- 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. 
 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí s výlučne sediacim 

obecenstvom, pokiaľ je organizátor schopný zabezpečiť a dodržiavať nasledovné: 
 

- zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade, 
 

- obsadenie kapacity priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako 50%.“ 
 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon hromadných podujatí, pokiaľ je organizátor 

schopný zabezpečiť rozdeliť priestor hromadného podujatia na sektory, pre ktoré musí 

dodržiavať nasledovné: 
 

- zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup do sektoru hromadného podujatia, 
 



- v sektore sa v jednej chvíli môže nachádzať najviac 1000 osôb, 
 

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 

nachádzajúcich v jednotlivých sektoroch, 
 

- pre exteriérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 5 m2 plochy sektoru, 
 

- pre interiérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 m2 plochy sektoru, 
 

- pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný doklad, 

odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom. 

 

Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti 

birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. 

Súčasne sa ukladá povinnosť pri výkone bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti 

birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií: 
 

- vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 
 

- pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo 

poskytnúť jednorazové rukavice, 
 

- odporúčame zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi 

obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel 

odporúčame v radoch alternovať, 
 

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), 

nepodávať si ruky, 
 

- z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky 

respiračného infekčného ochorenia, 
 

- pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov 

a pre osoby v rizikových skupinách, 
 

- dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, 

- pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ 

dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade 

kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky. 

Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými 

osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba 

(napr. predsedajúci liturgii), 
 

- odporúčame, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo 

gestom úsmevu), 
 

- odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. 

sväteničky), 
 

- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 

predmetov. 

 


