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                     Mlynská 1, 085 01 Bardejov 
 
 

 
   

 
USMERNENIE 

 
k začatiu súťažného ročníka 2021/2022 v súťažiach ObFZ Bardejov 

 
 

Vychádzajúc s aktuálneho nastavenia COVID semaforu pre šport a právnej úpravy vyhlášok Úradu verejného 

zdravotníctva SR ohľadom organizácie hromadných športových podujatí si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnych 

podmienkach organizácie súťaži. Počnúc dňom 23.07.2021 je začatie súťaži regulované vyhláškou Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 233/2021 a aktuálnym COVID semaforom pre šport. Pri tomto usmernení 

vychádzame z toho, že okres Bardejov je zelený v stupni monitoringu z pohľadu rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19. 

 
 

1. Podmienky organizácie súťažných stretnutí 6. futbalovej ligy a mládežníckych súťaží ObFZ Bardejov. 
 
Tréningy 
 
• tréningy sa uskutočňujú v zásade bez obmedzení počtu účastníkov a bez povinného testovania hráčov a osôb 

zúčastnených tréningového procesu 

 
Súťažné stretnutia 
 
• Všetci účastníci súťažného stretnutia vrátane hráčov sa musia preukázať zodpovednej osobe (zástupca organizátora –  

   hygienický zástupca, klubový zdravotník) negatívnym výsledkom  RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19  

   nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako   

   24 hodín. 

• Kluboví zdravotníci zodpovedajú za kontrolu a preverenie výsledkov RT -PCR alebo LAMP testu na ochorenie  

   COVID –19 u hráčov a členov realizačného tímu svojho družstva. O uvedenej kontrole spracujú záznam na    

   tlačive COVID-19 Testovanie členov realizačných tímov a hráčov (Príloha č. 1), ktorý pred stretnutím  

   odovzdajú na sekretariát ObFZ prostredníctvom delegovaných osôb (delegát zväzu, rozhodca). 

• Zástupca organizátora – hygienický zástupca – zodpovedá za kontrolu a preverenie výsledkov RT -PCR alebo  

   LAMP testu na ochorenie COVID –19 u divákov ostatných účastníkov stretnutia. O uvedenej kontrole spracujú záznam  

   na tlačive Zoznam účastníkov stretnutia (Príloha č. 2), ktorý po skončení stretnutia odovzdajú na sekretariát ObFZ   

   prostredníctvom delegovaných osôb (delegát zväzu, rozhodca). 

• Deti do 12 rokov veku môžu súťažiť bez obmedzenia. 



• Negatívny výsledok testu je možné nahradiť potvrdením o tom, že osoba je: 

 najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

 je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, 

 je najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s 

jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 

 je najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-

19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, 

 prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

 
 
2. Diváci 
 
Súťažné zápasy môžu byť organizované s divákmi za týchto hlavných podmienok: 

 maximálny počet divákov je v prípade státia 50% kapacity priestoru, v prípade sedenia max. 75% kapacity 

priestoru, nie však viac ako 1000 osôb v exteriéri, pričom organizátor je povinný zabezpečiť sedenie v každom 

druhom rade, 

 všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie 

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

nie starším ako 24 hodín, ktorý je možné nahradiť potvrdením o skutočnostiach uvedených vyššie, pričom u 

detí do 12 rokov veku sa test taktiež nevyžaduje, 

 organizátor – domáci klub je zodpovedný za dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na 

hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z 

priestorov hromadného podujatia, 

 v zelených okresoch nie je potrebné uchovávať telefonické alebo emailové kontakty návštevníkov po dobu 

dvoch týždňov od ukončenia podujatia, 

 organizátor – domáci klub je povinný zabezpečiť dostatočný počet ľudí – usporiadateľov za účelom dohľadu 

nad dodržiavaním preventívnych opatrení. 

 

3. Požiadavky smerom k organizácii zápasov na štadióne / hygienické požiadavky 

1. Zástupca organizátora – domáceho klubu inštruuje všetky osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii 

zápasu na štadióne o základných hygienických opatreniach (prekrytie horných dýchacích ciest v šatní, 

dezinfekcia rúk, hygiena pri kašľaní a kýchaní, dodržiavanie vzdialenosti) a o kontrole testovania 

účastníkov stretnutia. 

2. Kluboví zdravotníci zodpovedajú za kontrolu a preverenie výsledkov RT -PCR alebo LAMP testu na 

ochorenie COVID –19 u hráčov a členov realizačného tímu svojho družstva. O uvedenej kontrole 

spracujú záznam na tlačive COVID-19 Testovanie členov realizačných tímov a hráčov (Príloha č. 1), 



ktorý pred stretnutím odovzdajú na sekretariát ObFZ prostredníctvom delegovaných osôb (delegát 

zväzu, rozhodca). 

3. Usporiadateľská služba na vstupoch kontroluje  výsledok RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie 

COVID-19 u hráčov, členov realizačných tímov, činovníkov klubov, divákov a ostatných účastníkov 

stretnutia.  

4. Zástupca organizátora – hygienický zástupca – zodpovedá za kontrolu a preverenie výsledkov RT -

PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 u ostatných účastníkov stretnutia. O uvedenej kontrole 

spracujú záznam na tlačive Zoznam účastníkov stretnutia (Príloha č. 3), ktorý po skončení stretnutia odovzdajú 

na sekretariát ObFZ prostredníctvom delegovaných osôb (delegát zväzu, rozhodca). 

5. Organizátor – domáci klub zabezpečí dezinfekciu rúk pred alebo do všetkých miestností 

nachádzajúcich sa v priestoroch štadióna.   

6. Organizátor – domáci klub zabezpečí pravidelnú dezinfekciu podlahových plôch všetkých miestnosti 

v priestoroch štadióna.  

7. Jedlo a nápoje v rámci možností musia byť pripravené a zabalené obvyklou službou a dovezené na 

štadión. Externé a neznáme cateringové spoločnosti nie sú akceptované. 

8. Všetky fľaše na občerstvenie hráčov musia byť personalizované (štítok s menom) a určené pre 

konkrétnu osobu. 

9. Použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) iba v malých skupinách s dodržaním 2 m odstupov. 

10. Individuálne sprchy sú odporúčané, je možné zvážiť aj sprchovanie doma. 

11. Kluboví zdravotníci pracujú s rúškom, rukavicami a dezinfekciou na ruky a sú zodpovední za hygienu 

v šatniach a spoločných priestoroch svojho družstva.  

12. Osoby, ktoré sú v kontakte s viacerými hráčmi, by mali obzvlášť dohliadať na hygienické a prevenčné 

opatrenia. 

13. Personálne požiadavky: 

a. Osoby zodpovedné za dodržiavanie hygienických opatrení (Hygienický zástupca) 

b. Zvýšený počet usporiadateľov zodpovedných za upratovanie a dezinfekciu priestorov 

c. Usporiadateľská služba na vstupoch / akreditačný systém.  

14. Materiálne požiadavky 

a. Dezinfekcia rúk / stojany, prípadne fľaše s dezinfekčným roztokom. 

b. Dezinfekcia na podlahy. 

c. Jednorazové rúška. 

d. Personalizované fľaše na pitie. 

 

Ďalšie podmienky sú predmetom úpravy vyhlášky a plnenie všetkých podmienok kontroluje organizátor – domáci klub, 

ktorý je priamo zodpovedný za ich dodržiavanie. 

 



 
Záver: 
 
Toto usmernenie vychádza z právnej úpravy platnej ku dňu 23.07.2021.  

 

Naďalej máme eminentný záujem na tom, aby boli všetky súťaže regulárne začaté a hrané s čo najmenej zasahujúcou 

reguláciou za dodržania základných pravidiel prevencie. Aj preto priebežne odporúčame všetkým priamym aktérom 

súťaží (hráčom, trénerom, rozhodcom) aj nepriamym aktérom (fanúšikom), aby sa v rámci svojich zdravotných možností 

dali zaočkovať, lebo už teraz je zrejmé, že zaočkovaní ľudia budú mať jednoduchší prístup k aktivitám a očkovanie 

vyzerá byť skutočne jedinou cestou, ako sa vrátiť čo najviac k „normálnemu“ a nielen športovému životu. 

 

DOLEŽITÉ:  Verejná a mediálna pozornosť na futbal bude zvýšená v aktuálnej situácii s dôrazom na 

zodpovedné správanie smerom k hygiene a izolácii mimo hracej plochy. 

 

DOLEŽITÉ:  Všetky hygienické a izolačné opatrenia sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby 22 hráčov a 3 

rozhodcovia na ihrisku mohli byť aktívni bez rizika nákazy. 

 

DODATOČNÉ ODPORÚČANIA: 

 Každá osoba – účastník stretnutia nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť. 

 Princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným účastníkom stretnutia.  

 Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené prostredníctvom úradnej správy ObFZ po zmenách vyhlášky ÚVZ. 

 


