
 

  

 

 

Pokyny pre spoločenstvá ZKSM počas druhej vlny COVID-19 

Aktualizácia: 23.09.2020 

Podľa opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR sp. zn.: OLP/7311/2020 od 18.9.2020 sa 

zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či 

inej povahy v prevádzkach verejného stravovania. Ďalej sa zakazuje usporadúvať 

hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch 

v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte 

nad 500 osôb.  

Pre činnosť spoločenstiev ZKSM odporúčame: 

• Organizovať aj naďalej stretká v spoločenstvách za dodržiavania 

aktuálnych opatrení predchádzania ochoreniu COVID-19. Tiež 

odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 2 hodiny. Počas stretka je 

povinnosť prítomných  mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom nielen 

vnútri, ale i vonku. Počas stretka nevykonávať žiadne športové 

a pohybové aktivity, nepodávať žiadne občerstvenie a viesť evidenciu 

prítomných na stretku. 

• Pokiaľ ide o jednodňové aktivity alebo viacdňové aktivity (víkendové 

podujatia) odporúčame ich organizovať len v nevyhnutnom množstve za 

účelom neformálneho vzdelávania členov ZKSM a v obmedzenom počte 

do 50 osôb. Je potrebné sledovať COVID semafor pre jednotlivé okresy 

a riadiť sa pokynmi regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre 

jednotlivé okresy a regióny. Z tohto dôvodu odporúčame zvážiť 

organizovanie takýchto podujatí v červených a oranžových okresoch.  

                         



 

  

 

 

 

 

• Vzdelávacie podujatia, najmä animátorské školy odporúčame realizovať 

v obmedzenom počte do 50 osôb v súlade s platnými opatreniami, hlavne 

za účelom prípravy účastníkov na službu pre mladých a detí 

v spoločenstvách. Je potrebné vyžadovať od účastníkov predloženie 

potvrdenia o bezinfekčnosti. Pokiaľ ide o stravu, odporúčame si ju buď 

objednať od nejakého stravovacieho zariadenia, alebo ju zabezpečiť 

poskytovateľom ubytovacieho zariadenia. 

 

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,  

- v prípade hromadných podujatí športového a kultúrneho charakteru nie je možné podávať 

občerstvenie,  

- 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. 


