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VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 16. apríla 2021 

zverejnená vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu 

pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou 

nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a), d), e), r), w), x), y) a z) zákona tieto opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia: 

§ 4 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým 

osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia 

športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb. 

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: 

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe 

začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo 

antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú 

ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 

hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za 

jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín, 

b) bohoslužieb, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, 

obradu krstu a pohrebného obradu, 

 

(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí 

podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné opatrenia: 

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon 

obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami, 

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na 

ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 



c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých 

to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, 

d) dodržiavať respiračnú etiketu, 186/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej 

republiky 

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek 

príznaky respiračného infekčného ochorenia, 

 f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci 

zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba 

podávanie chleba na ruku, 

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou, 

i) zakazuje sa podávanie rúk, 

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, 

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, 

podláh a predmetov, 

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu 

nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného 

pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ 

plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa 

v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje 

na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 

 

§ 7 

Účinnosť Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021. 


