
Stupeň Monitoring I. stupeň ostražitosti II. stupeň ostražitosti I. stupeň varovania II. stupeň 

varovania 
III. stupeň 

varovania 
IV. stupeň 

varovania 

Svadby / kary / 

oslavy / večierky / 

HP v prevádzkach 

verejného 

stravovania 

Kapacita podľa 

podmienok pre HP 

resp. podľa 

príslušného 

semaforu 

Maximálne 100 osôb 

v interiéri a 250 

v exteriéri resp. podľa 

príslušného semaforu 

Povinný zoznam 

účastníkov 

Maximálne 50 osôb v 

interiéri a 100 

v exteriéri resp. podľa 

príslušného semaforu 

Povinný zoznam 

účastníkov 

Maximálne 25 osôb 

v interiéri a 50 v 

exteriéri resp. podľa 

príslušného semaforu 

Povinný zoznam 

účastníkov 

Zakázané Zakázané Zakázané 

Obrady (sobáš krst 

pohreb 

a pod.) 
Povolený Povolený Povolený 

Obmedzená účasť 

podľa semaforu pre 

cirkvi (platný aj pre 

civilné obrady)d 

1 osoba na 

15m2 plochy alebo 

10 osob 

1 osoba na 

15m2 plochy alebo 

6 osob 

Max. 6 osob, s 

výnimkou 

pohrebov 

Bohoslužby, 

duchovná 

a pastoračná služba 

Na státie max 50% 

kapacity, na 

sedenie 

v interiéri aj 

exteriéri 75% do 

1000 osob v 

exteriéri, do 500 v 

interiéri 

Podľa semaforu pre 

cirkvi (duchovnú 

a pastoračnú 

službu) d 

V interiéri sedenie na 

50% a v 

exteriéri 75% 

kapacity, do 500 osob 

v exteriéri, do 250 v 

interiéri, na státie v 

interiéri 100 a v 

exteriéri 250 

Podľa semaforu pre 

cirkvi (duchovnú 

a pastoračnú službu) d 

V interiéri sedenie na 

25% a v exteriéri 50% 

kapacity, do 500 osob v 

exteriéri, do 250 v 

interiéri, na státie v 

interiéri 50 a v exteriéri 

100 

Podľa semaforu pre 

cirkvi (duchovnú 

a pastoračnú službu) d 

Verejné bohoslužby 

1 návštevník na 

15m2 plochy d 

malé biblické 

spoločenstvá 25 osôb 

v interiéri alebo 50 

osôb v exteriéri 

Duchovná 

a pastoračná služba d 

Verejné 

bohoslužby 

1 nžvštevník na 

15m2 plochy d 

Individuálna 

duchovná 

a pastoračná 

služba d 

Verejné 

bohoslužby 1 

návštevník na 

15m2 plochy d 

Individuálna 

duchovná 

a pastoračná 

služba d 

Bohoslužby 

obmedzené d 

Individuálna 

duchovná 

a pastoračná 

služba d 

 - druhý stupeň ostražitosti 

 
*1 zabezpečenie preferenčne online prenosu bohoslužby – participujúca (veriaca) osoba (max. 6 participujúcich osôb vrátane duchovného) na individuálnej bohoslužbe za účelom online 
prenosu - podľa SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade testovanie PCR/ 
LAMP nie je potrebné, ak to inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2. 
Duchovný buď s testom podľa platného SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto 
prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2; ROR, bez spevu, koncelebrujúci bez používania rovnakých predmetov napr. kalichov; prijímanie 
iba na ruku 
*2 Individuálna duchovná a pastoračná služba – test, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto prípade 
testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2; výnimka z testu: paliatívny a dlhodobo alebo ťažko chorí pacienti, bez možnosti testovania (napr. 
samostatne žijúci seniori, pacienti s duševným ochorením), ROR (obe strany ak je to možné – ak sa nejedná o paliatívneho alebo ťažko chorého pacienta). 
Duchovný buď s testom podľa platného SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto 

prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2; ROR; do 30 min. 
**2 duchovná a pastoračná služba: a) individuálna (spoveď, rozhovor) sa riadi *2; b) príprava napr. na sobáš, krst sa riadi *2; po dobu max. 30 min, s dodržiavaním ROR 
*3 podmienky pre návštevu sakrálneho priestoru: test ako pri *2; liturgické úkony (napr. adorácia za/bez prítomnosti duchovného) sa riadia týmito pravidlami: 1 návštevník na 15m2 
plochy, dĺžka stretnutia/návštevy do 30 min., usmerňovanie účastníkov, dodržiavanie ROR, 
Pre zaočkované osoby alebo osoby po prekonaní COVID-19 do 180 dní od infekcie - pravidlá určené príslušnou vyhláškou ÚVZ SR (ak neurčuje vyhláška inak, tak možné za dodržania 

ROR, bez aktívneho infekčného ochorenia, s odstupom 2 metre od inej osoby s výnimkou členov jednej domácnosti) 

*4 bohoslužby – nezaočkovaní účastníci (alebo tí, ktorí neprekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19) účasť s testom RT-PCR/LAMP podľa SDPT SARS-CoV-2, ROR. 

Duchovný buď s testom podľa platného SDPT SARS-CoV-2, ak nie je 14 dní a viac po očkovaní 2. dávkou resp. v posledných 180 dňoch neprekonal ochorenie COVID-19, v tomto 
prípade testovanie PCR/ LAMP nie je potrebné ak to inak neurčuje SDPT SARS-CoV-2; 

*5 bohoslužby a malé biblické spoločenstvá – platí to isté ako *4, vhodné podporiť stretávanie len zaočkovaných členov spoločenstva, a ak sú zaočkovaní, nie je potrebné ROR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d - osobitný semafor pre cirkvi 

 

Stupeň Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania 

Rúško / 
respirátor 

FFP2 

Rúško v interiéri 
v spoločných 

priestoroch a na 
hromadných 

podujatiach (HP) aj 
v exteriéri a, h 

Rúško v interiéri a na 
HP aj v exteriéri a, h 

Rúško v interiéri a na 
HP aj v exteriéri a, h 

Povinný respirátor v interiéri, 
rúško v exteriéri s rozšírenými 

výnimkami a, h a pri 
vzdialenosti 2 m 

Povinný respirátor v 
interiéri a rúško 

exteriéri s rozšírenými 

výnimkami a, h a pri 
vzdialenosti 2 m 

Povinný respirátor 
v interiéri a rúško v 

exteriéri s výnimkami 

a a pri vzdialenosti 2 
m 

Povinný respirátor 
v interiéri a rúško v 

exteriéri s výnimkami 
a 

Hromadné 

podujatia 

(HP) 

Na státie max 50% 

kapacity, na 

sedenie v interiéri 

aj exteriéri 75% od 

kapacity 1000 v 

exteriéri, v 500 

interiéri 

Obmedzenia podľa 

plochy priestoru 

V interiéri len sedenie 

na 50% a v 

exteriéri 75% 

kapacity, od kapacity 

500 v exteriéri, v 250 

interiéri; na státie v 

interiéri 100 a v 

exteriéri 250 

Povinný zoznam 

účastníkov 

V interiéri len sedenie 

na 25% a v exteriéri 

50% kapacity, od 

kapacity 500 v exteriéri, 

v 250 interiéri ; na státie 

v interiéri 50 a v 

exteriéri 100 

Povinný zoznam 

účastníkov 

Maximálne 25 osôb v interiéri 

a 50 v exteriéri 

Povinný zoznam účastníkov 

Maximálne 10 osôb  

Povinný zoznam 

účastníkov 

Maximálne 6 osôb 

Povinný zoznam 

účastníkov 
Zakázané 

Všeobecné 
usmernenia 

Podľa platných 
opatrení ÚVZ SR, 
spev je povolený, 

odporúčané 

prijímanie na ruku, 
používanie 

individuálnych 
kalíškov pri 

prijímaní pod 
obojím. 

Podľa platných 
opatrení ÚVZ SR, 
spev je povolený, 
prijímanie iba na 
ruku, používanie 

individuálnych 
kalíškov pri prijímaní 

pod obojím. Spev 
veriacich obmedziť 

na minimum, 
duchovný a organista 

spievať môže. 

Podľa platných opatrení 
ÚVZ SR, spev nie je 

povolený (iba solo resp. 
profesionálne zbory, 

resp. podľa testovacej 
stratégie, prijímanie iba 

na ruku, používanie 
individuálnych kalíškov 

pri prijímaní pod 
obojím. Bez spevu 

veriacich, duchovný 
a organista spievať 

môže ak je zaočkovaný. 

Podľa platných opatrení ÚVZ 
SR, spev nie je povolený (iba 

sólo resp. max 10 členné 
zbory s testom podľa 

testovacej stratégie, prijímanie 
iba na ruku, nie je možné 

prijímanie pod pod obojím pre 
veriacich iba pre duchovného 

(bez zdielania kalichov pri 
viacerých koncelebrujúcich). 

Bez spevu veriacich, 
duchovný a organista spievať 

môže ak je zaočkovaný. 

Podľa platných 
opatrení ÚVZ SR, bez 
spevu veriacich ako aj 

duchovných 
(duchovný a organista 

spievať môže ak je 
zaočkovaný). 

Podľa platných 
opatrení ÚVZ SR, bez 
spevu veriacich ako aj 

duchovných 
(duchovný a organista 

spievať môže ak je 
zaočkovaný). 

Podľa platných 
opatrení ÚVZ SR, bez 

spevu veriacich ako aj 
duchovných. 

Dezinfekcia pri vstupe 
aj po odchode 

Zbor môže spievať 
s dodržiavaním 
opatrení (buď 

očkovaní alebo 
testovaní členovia), 

dezinfekcia pri 
vstupe odporúčaná, 

tí, čo nie sú 
očkovaní rúško. 

Zbor môže spievať 
s dodržiavaním 
opatrení (buď 

očkovaní alebo 

testovaní členovia), 
dezinfekcia pri 

vstupe. 

Zbor môže spievať 
s dodržiavaním opatrení 

(buď očkovaní alebo 

testovaní členovia), 
dezinfekcia pri vstupe. 

Zbor nemôže spievať resp. do 
10 členov s dodržiavaním 

opatrení (buď očkovaní alebo 

testovaní členovia), 
dezinfekcia pri vstupe. 

Prijímanie iba na ruku, 

nie je možné 
prijímanie pod obojím 
pre veriacich iba pre 

duchovného (bez 
zdielania kalichov pri 

viacerých 
koncelebrujúcich). 

Prijímanie iba na ruku, 

nie je možné 
prijímanie pod obojím 
pre veriacich iba pre 

duchovného (bez 
zdielania kalichov pri 

viacerých 
koncelebrujúcich). 

Prijímanie iba na ruku, 

nie je možné 
prijímanie pod obojím 
pre veriacich iba pre 

duchovného (bez 
zdielania kalichov pri 

viacerých 
koncelebrujúcich). 

Duchovní ak je 
zaočkovaní tak 

môže spievať 
a čítať bez rúška 

Duchovní ak je 
zaočkovaní tak môže 
spievať a čítať bez 
rúška ak dodržiava 
odstup aspoň 2 m 

Duchovní ak je 
zaočkovaní tak môže 

spievať a čítať bez rúška 
ak dodržiava odstup 

aspoň 2 m 

Duchovní ak je zaočkovaní 
tak môže spievať a čítať bez 

rúška ak dodržiava odstup 
aspoň 2 m 

Zbor nemôže spievať 
iba sólo napr. organista 

s dodržiavaním 
opatrení (buď 

očkovaní alebo 
testovaní členovia), 

dezinfekcia pri vstupe. 

Zbor nemôže spievať 
iba sólo napr. organista 

s dodržiavaním 
opatrení (buď 

očkovaní alebo 
testovaní členovia), 

dezinfekcia pri vstupe 
aj po odchode 

Zbor nemôže spievať 

    
Duchovní spev a 
čítanie s rúškom 

Duchovní spev a 
čítanie s rúškom 

Duchovní spev a 
čítanie s rúškom 

   
Modlitebné knižky povolené Bez modlitebných 

knižiek 
Bez modlitebných 

knižiek 
Bez modlitebných 

knižiek 

Obrady 
(sobáš, krst, 
pohreb, 

a pod.) 

Povolený so 
spevom 

Povolený podľa HP 
so spevom zboru 

Povolený podľa HP 

v súlade s testovacou 
stratégiou 

Obmedzená účasť v súlade 
s testovacou stratégiou 

Obmedzená účasť 

v súlade s testovacou 
stratégiou 

15m2 / osobu **2 
Max. 6 osôb, 

s výnimkou pohrebov 
**2 

  

Prvé sväté prijímanie 
a birmovka (max 50/ 
skupinu resp. podľa 
testovacej stratégie), 

ROR 

Prvé sväté prijímanie 

a birmovka (max 25 detí/ 
skupinu) podľa testovacej 

stratégie, ROR 

Prvé sväté prijímanie 

a birmovka len 
s testom (max 10 detí/ 

skupinu), ROR 

Prvé sväté prijímanie 
a birmovka – 
skupinovo sa 

nerealizuje iba 
individuálne 

 

Bohoslužby, 
duchovná 

a pastoračná 
služba 

podľa všeobecných 
pravidiel vyššie 

a pravidiel pre HP 

podľa všeobecných 
pravidiel vyššie 

a pravidiel pre HP 

podľa všeobecných 
pravidiel vyššie 

a pravidiel pre HP 

Duchovná služba alebo 
individuálny rozhovor 

v pastoračnom priestore 
(spoveď, rozhovor, príprava) 

**2 

Duchovná služba alebo 
individuálny rozhovor 

v pastoračnom 
priestore (spoveď, 
rozhovor, príprava) 

**2 

Zabezpečenie 

individuálneho 
slávenia bohoslužieb 
za účelom vysielania 
(online bohoslužby) 

s obmedzeným počtom 
účastníkov prezenčne 

15m2 *1 

Zabezpečenie 

individuálneho 
slávenia za účelom 
online vysielania 

bohoslužieb 
s obmedzeným počtom 

účastníkov do 6 
prezenčne *1 

   

Bohoslužby, pobyt 

v sakrálnom priestore. Malé 
biblické spoločenstvá: do 25 
osôb v interiéri alebo 50 v 

exteriéri 

Pobyt v sakrálnom 
priestore podľa *3 

Individuálna duchovná 
služba *2: (napr. 

spoveď, rozhovor) 

Individuálna duchovná 
služba *2: (napr. 

spoveď, rozhovor) 

   
/ 1 návštevník na 15m2 

plochy. *5 
Bohoslužby 1 

návštevník na 15m2 
plochy*4 

Pobyt v sakrálnom 
priestore alebo 

individuálny rozhovor 
v pastoračnom 

priestore podľa *3 
 

        
 


