
Regionálny   úrad   verejného  zdravotníctva 

so sídlom v Nitre, Štefánikova  58, 949 63 Nitra 

 
Obmedzenia usporadúvania hromadných podujatí svadieb, karov, osláv, večierkov, iných 

obdobných podujatí alebo hromadných podujatí  v prevádzkach verejného stravovania (ku ktorým 

patria aj diskotéky) v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa v zmysle COVID AUTOMAT-u. 

 

V zmysle § 8 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí  (ďalej len 

vyhl.241) a zaradením okresu Nitra a Zlaté Moravce do 1. stupňa ohrozenia (červená farba), okresu 

Šaľa do stupňa ostražitosť (oranžova  farba), je nevyhnutné, aby všetky fyzické osoby, fyzické osoby - 

podnikatelia a právnické osoby dodržiavali povinnosť obmedzenia usporadúvania hromadných 

podujatí svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v 

prevádzkach verejného stravovania (ku ktorým patria aj diskotéky) nasledovné: 

• na hromadné podujatie organizované v stupni Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID 

AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie 

výlučne osobám v režime OTP, alebo 

• na hromadné podujatie organizované v stupni Ostražitosť alebo 1. stupeň ohrozenia COVID 

AUTOMAT-u organizátor hromadného podujatia umožní vstup na hromadné podujatie 

výlučne osobám plne očkovaným. 

 

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám sa 

nariaďuje pri usporadúvaní hromadných podujatí svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných 

podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania dodržiavať nasledovné 

kapacity: 

 

OKRES Nitra a Zlaté Moravce pokiaľ sú podľa COVID automatu zaradení do I. stupňa 

ohrozenia (červená farba) 

• maximálne 25 osôb v interiéri alebo 40 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia 

organizované v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje 

vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP, 

• maximálne 50 osôb v interiéri alebo 80 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia 

organizované v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje 

vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne plne očkovaným osobám 

 

U  hromadných podujatí v okresoch v   I. stupni ohrozenia (červená farba) je organizátor  podujatia 

povinný  uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od 

ukončenia podujatia  a to na účely epidemiologického vyšetrovania ako aj zabezpečiť dodržanie 

všetkých  všeobecných  opatrení na výkon hromadných podujatí podľa § 3 vyhl.241 vrátane 

zabezpečenia vstupu a pobytu v mieste hromadného podujatia len s prekrytými hornými  dýchacími  

cestami  (v interiéri respirátor, v exteriéri respirátor alebo rúško). 

 

 

OKRES Šaľa  pokiaľ je  podľa COVID AUTOMAT-u zaradený do stupňa Ostražitosť  

(oranžová farba) 

• maximálne 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia 

organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje 

vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime OTP, 

• maximálne 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia 

organizované v stupni Ostražitosť COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje 

vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne plne očkovaným osobám. 

 

U  hromadných podujatí v stupni Ostražitosť  (oranžová farba) je organizátor  podujatia povinný  

zabezpečiť dodržanie všetkých  všeobecných  opatrení na výkon hromadných podujatí podľa  vyhl.241 

vrátane zabezpečenia vstupu a pobytu v mieste hromadného podujatia len s prekrytými    hornými  

dýchacími  cestami  (v interiéri  i v exteriéri  rúško). 


