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Stupeň Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania

interiér max.500 max.250 max. 150
Max. 25 športovcov / 

športovisko / sektor* 

Max. 10 športovcov / 

športovisko / sektor* + 1 

tréner. 

Max. 6 športovcov / 

športovisku + 1 tréner pričom 

zároveň musí platiť min. 

15m2/športovca. 

exteriér max. 1000 max. 500 max.300
Max. 50 športovcov / 

športovisko / sektor* 

Max. 10 športovcov + 1 

tréner na 1 sektor *

Max. 6 športovcov + 1 tréner 

na 1 sektor *

test
V súlade s testovacou 

stratégiou

V súlade s testovacou 

stratégiou

V súlade s testovacou 

stratégiou

V súlade s testovacou 

stratégiou

V súlade s testovacou 

stratégiou

V súlade s testovacou 

stratégiou

rúško

Pri výkone športovej aktivity 

nie je potrebné mať rúško ani 

iné prekrytie dýchacích ciest

Pri výkone športovej aktivity 

nie je potrebné mať rúško ani 

iné prekrytie dýchacích ciest

Pri výkone športovej aktivity 

nie je potrebné mať rúško ani 

iné prekrytie dýchacích ciest

Pri výkone športovej aktivity 

nie je potrebné mať rúško ani 

iné prekrytie dýchacích ciest

Pri výkone športovej aktivity 

nie je potrebné mať rúško ani 

iné prekrytie dýchacích ciest

Pri výkone športovej aktivity 

nie je potrebné mať rúško ani 

iné prekrytie dýchacích ciest

miera kontaktu 

(podľa inštrukcií 

podľa rizikovosti 

športov)

bez obmedzení bez obmedzení povolený kontakt bez kontaktu 

 sektory - - -
300m2, min 4metre medzi 

sektormi

300m2, min 4metre medzi 

sektormi

800m2, min 4 metre medzi 

sektormi

zázemie

Prevádzka šatní a spŕch je 

možná, zvýšená hygiena, bez 

stretávací režim 

Prevádzka šatní a spŕch je 

možná, zvýšená hygiena, bez 

stretávací režim 

Prevádzka šatní a spŕch je 

možná, zvýšená hygiena, bez 

stretávací režim 

Prevádzka šatní a spŕch je 

možná, zvýšená hygiena, bez 

stretávací režim 

Prevádzka šatní a spŕch je 

možná, zvýšená hygiena, bez 

stretávací režim 

Prevádzka šatní a spŕch nie je 

možná

Interiérové aj exteriérové 

športoviská sú zatvorené

Náradie, náčinie Bez obmedzenia

minimalizovať množstvo a 

zdieľanie športového náčinia a 

náradia

minimalizovať množstvo a 

zdieľanie športového náčinia a 

náradia

minimalizovať množstvo a 

zdieľanie športového náčinia a 

náradia

minimalizovať množstvo a 

zdieľanie športového náčinia a 

náradia

minimalizovať množstvo a 

zdieľanie športového náčinia a 

náradia

organizácia súťaží Povolené
Povolené profesionálne a 

amatérske súťaže podľa HP 

Povolené profesionálne a 

amatérske súťaže podľa HP 

Povolené profesionálne a 

amatérske súťaže podľa HP 

Povolené profesionálne a 

amatérske súťaže podľa HP 

Profesionálne súťaže (iba profi 

ligy), amatérske súťaže 

zakázané

Zakázané s výnimkou 

určených profi líg

diváci  Diváci podľa HP  Diváci podľa HP  Diváci podľa HP

Len sedenie  a 25 % kapacity, 

max 500 exteriér, max. 250 

interiér. Na regionálnej úrovni 

platia uvedené kapacitné 

obmedzenia.

 Bez divákov  Bez divákov  Bez divákov

počet súťažiacich 

interiér
max.500 max.250 max. 150 max. 40 max. 40

Profesionálne súťaže (iba profi 

ligy), amatérske súťaže 

zakázané

Zakázané s výnimkou 

určených profi líg

počet súťažiacich 

exteriér
max. 1000 max. 500 max.300 max. 50 max. 50

Profesionálne súťaže (iba profi 

ligy), amatérske súťaže 

zakázané

Zakázané s výnimkou 

určených profi líg

testovanie na 

súťažiach
Podľa testovacej stratégie Podľa testovacej stratégie Podľa testovacej stratégie Podľa testovacej stratégie Podľa testovacej stratégie

s obmedzeným kontaktom, podľa pravidiel (iba v ramci jednej 

tréningovej skupiny)


