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Usmernenie pre volejbalové kluby a účastníkov stretnutí
v súvislosti s ochorením COVID-19
(aktualizácia: 12. 1. 2022)
Upozornenie: toto usmernenie je určené výlučne pre športové kluby, ktoré sú
registrované Slovenskou volejbalovou federáciou.
Organizácia hromadných podujatí športového charakteru je upravená vo vyhláške Úradu
verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) č. 2/2022 (dostupná TU) s účinnosťou od 12.
januára 2022.

Tréningy a súťaže
Niké Extraliga muži a Niké Extraliga ženy -> režim profesionálnej súťaže v zmysle
vyhlášky („OTP“)
Ostatné súťaže -> povolené max. do 100 osôb, pričom všetky osoby nad 18 rokov
výlučne v režime „OP“ a osoby do 18 rokov v režime „OTP“
Osoby, ktoré vykonávajú určitú činnosť (napr. tréner, rozhodca, zapisovateľ,
organizátor a pod.) -> režim „OTP“ (v zmysle vstupu na pracovisko)
___________________________________________________________________

Diváci
Max. 100 osôb alebo max. 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia výlučne
v režime „OP“
Poznámka: voľba, či 100 osôb alebo 25 % kapacity je na organizátorovi podujatia
V zmysle vyhlášky ÚVZ sú hromadné podujatia športového charakteru stredne rizikové
hromadné podujatia.
___________________________________________________________________
Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (režim „OP“) sa
považuje:
• osoba kompletne očkovaná,
• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania (v zmysle usmernenia Ministerstva
zdravotníctva SR – dostupné TU), pričom nemôže byť očkovaná zo zdravotných
dôvodov a zároveň je schopná sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania
a negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR
alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180
dňami.
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___________________________________________________________________
Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
• osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou
schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
• osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou
schémou nie však viac ako 1 rok od aplikácie poslednej dávky,
• osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka
očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID- 19 nie však viac ako 1 rok
od aplikácie poslednej dávky, alebo
• osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku.
___________________________________________________________________
Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala COVID-19 („režim OTP“)
sa považuje:
• osoba kompletne očkovaná,
• osoba, ktorá sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 72 hodín od
odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade
antigénového testu, pričom u detí do 18 rokov sa za antigénový test považuje
test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu v školách, alebo
• osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
___________________________________________________________________
Testovanie - v súvislosti s výkonom profesionálnych súťaží (Niké Extraliga muži, Niké
Extraliga ženy):
V zmysle § 6, písmeno b) vyhlášky ÚVZ SR č. 2/2022 sa povinnosť testovania
nevzťahuje na osoby s imunitným statusom kompletne zaočkované alebo osoby,
ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami v zmysle
charakteristiky uvedenej vyššie.
Testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa
profesionálnych súťaží (Niké Extraliga muži a Niké Extraliga ženy) pomocou RT-PCR testu
na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo
prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým
súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz
za 7 dní.

Všeobecné povinnosti
•

•

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými
hornými dýchacími cestami podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia
horných dýchacích ciest (výnimka: osoby pri výkone športu),
vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v
interiéri a predmetov, hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a
papierovými utierkami,

Slovenská volejbalová federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.: +421 911 333 394, URL: http://www.svf.sk/

SLOVENSKÁ
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

VOLEJBALOVÁ

FEDERÁCIA

zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia funkčné dezinfekčným
prostriedkom naplnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si
ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach (grafika dostupná TU):
o potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania
podujatia,
o v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ,
nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára,
o zákaz podávania rúk,
o informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
o rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým
ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s
oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už
zaočkovaných osôb,
pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
o osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
o partnerov,
o osoby vykonávajúce športovú činnosť,
o osoby usadené v hľadisku podujatia,
o umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
o osoby školiace voči osobám školeným,
o iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
o ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie
divákov v každom druhom rade.
dodržiavanie hygienických zásad (rúška, odstupy, dezinfekcia)
sociálne zariadenia, šatne a sprchy je povolené využívať za prísnych hygienických
opatrení (dezinfekcia, regulovanie počtu osôb a pod.), odporúča sa minimalizovať
dĺžku pobytu v šatniach a sociálnych zariadeniach,
zabezpečenie pitného režimu používať výhradne vlastnú označenú nádobu (fľašu).
príchod tímov uskutočniť oddelene tak, aby bol zachovaný primeraný odstup hráčov,
resp. realizačných tímov (dodržať dostatočný časový odstup medzi príchodmi
družstiev)
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