
Pri organizovaní športových podujatí je potrebné riadiť sa platnými vyhláškami ÚVZ SR a Covid Automatom pre 
šport (zverejnený na stránky MŠVVaŠ SR) 
 

Manuál pre kolektívne športy majúce výnimku  zo zákazu hromadných podujatí: 
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Manual_kolektivne_sporty.pdf 
 
Pre ostatných platí: 
Organizovanie v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 241/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného 
zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí a vyhlášky ÚVZ SR č. 240/2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 
ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, a tiež Covid Automatu pre šport 
(https://www.minedu.sk/data/files/10871_covid-opatrenia-od-1682021-pdf.pdf a 
https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov) 
 
Karanténa členov mužstva, ktoré odohralo zápas s mužstvom, v ktorom sa potvrdil prípad Covid-19:  
 

Postup v zmysle  vyhlášky ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb 
pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb,  ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na 
ochorenie COVID-19 

- Osoby  plne očkované (definícia vo vyhláške) a osoby do 180 dní po prekonaní ochorenia, ktoré boli 
v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, nie sú povinné absolvovať karanténu, ak nemajú 
príznaky ochorenia. 

- V prípade výskytu príznakov ochorenia u plne očkovanej osoby  okamžite izolovať a následne podstúpiť 
RT-PCR test na ochorenia Covid-19 

- Neočkované osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, sú povinné absolvovať 
karanténu podľa vyhlášky 

- Pri určovaní osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s prípadom Covid-19 zo súperiaceho mužstva, je 
potrebné postupovať vysoko individuálne a situáciu má posúdiť príslušný epidemiológ v spolupráci 
s trénermi, prípadne iným povereným členom realizačného tímu. Ten pri posudzovaní berie do úvahy 
viaceré okolnosti, napr. úzky kontakt s pozitívnym hráčom pred alebo po zápase (napr. šatňa, spoločný 
obed, občerstvenie, posedenie, tlačová konferencia a pod.),  kontakt počas zápasu (napr. brániaci hráči, 
hra jeden na jedného, slovná výmena názorov, bitka a pod.) 

- Ostatných členov súperiaceho mužstva, ktorí neboli posúdení ako osoby v úzkom kontakte) odporúčame 
preventívne otestovať, zvlášť ak sa má odohrať ďalší zápas 

- Dôkladné sledovanie zdravotného stavu všetkých osôb, v prípade výskytu príznakov ochorenia okamžite 
izolovať 
 

V zmysle horeuvedeného odporúčame podporiť hráčov a ostatných členov tímu/klubu v očkovaní proti Covid-19. 
Motiváciou má byť nielen výnimka z povinnosti karantény po kontakte s osobou pozitívne testovanou, ale aj 
jednoduchší postup pri organizovaní ďalších tréningov a zápasov, pri cestovaní na prípadné medzinárodné zápasy 
a najmä samotné ochorenia, ktoré môže mať aj u mladších  ťažší priebeh a dlhodobé následky, ktoré môžu sťažiť 
ďalšiu športovú kariéru.   
Dôraz je potrebné klásť aj na dodržiavanie podmienok stanovených vyhláškami ÚVZ SR, dôkladné dodržiavanie 
preventívnych opatrení (R-O-R, dezinfekcia prostredia, nemiešanie a nestretávanie sa členov rôznych tímov), 
pravidelný monitoring zdravotného stavu hráčov a ostatných členov tímu/klubu, prípadne preventívne testovanie 
alebo aspoň domáce samotestovanie.   
 
 
 
          ÚVZ SR 
 
 



 
 
 

Z uvedenej  odpovede vyplýva že v zmysle manuálu pre kolektívne športy (týka sa Tipos Extraliga, Tipos 
SHL) v mužstve v ktorom sa vyskytne u hráča pozitívny výsledok RT-PCR testu na 
zistenie  prítomnosti  koronavírusu  SARS-CoV-2  (výter  z nosa  a 
nosohltana)  alebo  prostredníctvom  antigénového testu ide pozitívny hráč do karantény (hráč ako fyzická 
osoba postupuje v zmysle vyhlášky č. 247 UVZ SR)  

Následné testovanie a karanténa sa netýka hráčov a členov realizačného tímu v prípade, že boli zaočkovaní a 
to: 

a) osoba je najmenej 14 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,  

b) osoba je najmenej 21 dní ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,  

c) osoba je najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti 
ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 
180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo  

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 
 

Osoby ktoré nespĺňajú body a) až d) - (nezaočkované osoby a osoby ktoré neprekonali COVID -19) sa môžu 
zúčastniť tréningového a súťažného procesu (podmienka je že nesmú mať žiaden z príznakov ochorenia COVID-
19) v prípade, že klub sa nachádza v karanténnom opatrení, ale ten je povinný zabezpečiť RT –PCR alebo 
antigénové testovanie pre celé družstvo vrátane realizačného tímu nasledovne( očkovaných netestujú) : 

 minimálne 48 hodín pred konaním stretnutia  
 všetci hráči, ktorí budú negatívne testovaní, môžu odohrať stretnutie aj v prípade, že sú stále v 

karanténnom opatrení na základe pozitívneho testu hráča ich klubu   
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