
 

 

OBNOVENIE PREZENČNEJ ČINNOSTI ZMM 

Stretávať sa a byť s druhými nám dáva väčšiu šancu učiť sa a rásť vo viere. Vďaka spoločenstvu 

si uvedomujeme, že na svete nie sme sami, ale že sme tu jeden pre druhého, a to aj počas 

aktuálnej pandemickej situácie. Stretávanie sa v spoločenstvách sa môže opätovne obnoviť, 

avšak za dodržania podmienok všeobecne platných usmernení ÚVZ, zváženia regionálnej 

situácie, ďalej za predchádzania šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany 

zdravia účastníkov stretiek. 

Na všetkých ZMMáckych prezenčných stretnutiach a podujatiach naďalej platí všeobecne 

známa zásada R-O-R (Rúško-Ostup-Ruky/Dezinfekcia). 

 

Podmienky pre stretká s deťmi: 

• režim OTP 

• maximálny počet účastníkov: 20 

• prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom 

• zákaz konzumácie zdieľaných pokrmov a nápojov 

• za osobu kompletne očkovanú sa považuje aj dieťa do 12 rokov veku a dvoch 

mesiacov 

 

Podmienky pre stretká animátorov: 

• režim OP 

• fixné sedenie 

• maximálny počet účastníkov: 20 

• prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom 

• zákaz konzumácie zdieľaných pokrmov a nápojov 

• zoznam zúčastnených na stretnutí (archivácia aspoň po dobu dvoch týždňov) 

  



Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-

19 (ďalej len „osoba v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:  

1. Osoba kompletne očkovaná: 

o osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku 

o osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s 

dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii 

poslednej dávky,  

o osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s 

jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii 

poslednej dávky,  

o osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola 

prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia 

COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,  

2. Osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu 

alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za 

antigénový test považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno-

vzdelávacieho procesu v školách,  

3. Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 

dňami. 

  



Naďalej platia aj nasledujúce podmienky pre hromadné podujatia (stretká): 

1. Stretnutia sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá nevykazuje zdravotné príznaky 

nakazenia vírusovým ochorením COVID-19 a to najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, 

nádchu, bolesti v hrdle.  

2. Každá osoba vykoná pred stretnutím zhodnotenie svojho zdravotného stavu, a ak na 

sebe zbadá akýkoľvek príznak, musí ostať doma. V prípade detí zodpovedajú za 

zhodnotenie zdravotného stavu rodičia.  

3. Odporúčame, aby stretko netrvalo viac ako 90 minút. 

4. Každý organizátor má povinnosť zabezpečiť na stretnutie prostriedok na dezinfekciu 

rúk. V prípade dlhšie trvajúcich aktivít dohliadne na priebežné dezinfikovanie rúk. 

5. Na začiatku stretnutia zopakuje organizátor usmernenia pre obnovenú činnosť 

(pravidlá nosenia respirátorov, rozostupy, dezinfekcia rúk, individuálne 

občerstvenie, účasť len za podmienky bezpríznakovosti ochorenia). 

6. Každá osoba na stretnutí je vybavená vlastným prostriedkom (respirátor) na 

prekrytie horných dýchacích ciest a nosí ho podľa aktuálne platných pravidiel 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva.  

7. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka – 

teplota nad 37 stupňov, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), organizátor aktivity 

bezodkladne zabezpečí jeho dopravenie domov.  

8. Každý organizátor zabezpečí, aby sa účastníci stretnutia kontaktovali v minimálnej 

možnej miere. Napriek bežným zvyklostiam sa obmedzí fyzický kontakt medzi 

účastníkmi a ruky sa nepodávajú. 

9.  Pokiaľ sú na stretnutí prítomné deti do 15 rokov, musí byť prítomná dospelá osoba, 

ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie pravidiel a za prevedenie nutnej dezinfekcie 

vonkajšieho areálu. 

10.  V prípade aktivity vo vnútri je taktiež potrebné dodržiavať rozostupy, nosiť 

respirátor a pravidelne vetrať. Okrem toho je potrebné na viditeľnom mieste 

zverejniť oznam (OP/OTP).  

11.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré zodpovedá ZMM, musí byť 

vykonaná dezinfekcia povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí. Pri vstupe 

do budovy je k dispozícii dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk. 

http://zmm.sk/wp-content/uploads/OP-REZIM.pdf
http://zmm.sk/wp-content/uploads/OTP-REZIM.pdf


12.  V prípade organizovania aktivity v priestoroch, za ktoré nezodpovedá ZMM, je 

potrebné dohodnúť dezinfekciu povrchov a dotykových plôch pred a po stretnutí so 

správcom priestorov.  

13. V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný 

vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup). 

  



Jednodňové podujatia 

Jednodňové podujatia sa riadia podmienkami pre stretká. Okrem toho na podujatí je nutné 

vedieť preukázať počet osôb na zozname, ktorý je potrebné uchovávať 14 dní po skončení 

akcie. 

 

Víkendové a viacdňové vzdelávacie podujatia 

Víkendových a viacdňových vzdelávacích podujatí sa môže zúčastniť max. 20 osôb v režime 

OP+.  

Za osobu v režime OP+ sa považuje:  

1. osoba kompletne očkovaná a zároveň má posilňovaciu (booster) dávku,  

2. osoba kompletne očkovaná a zároveň je schopná sa preukázať negatívnym 

výsledkom testu nie starším ako 72 hodín od odberu (RT-PCR, LAMP test) alebo 48 

hodín od odberu v prípade antigénového testu,  

3. osoba kompletne očkovaná do 18 rokov a 2 mesiacov veku,  

4. osoba kompletne očkovaná a zároveň prekonala ochorenie COVID-19 v období pred 

nie viac ako 180 dňami,  

5. osoba ktorá nemôže byť očkovaná a je schopná sa preukázať: 

o certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ 

SR,  

o negatívnym výsledkom testu nie starším ako 72 hodín (RT-PCR, LAMP) 

alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,  

6. osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku a zároveň je schopná sa preukázať 

negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od 

odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade 

antigénového testu,  

7. osoba do 6 rokov veku. 

Okrem toho na podujatí je nutné vedieť preukázať počet osôb na zozname, ktorý je potrebné 

uchovávať 14 dní po skončení akcie. 

 

Viac informácií vo Vyhláške č. 6/2022 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.  

 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_6.pdf

