
 

 

USMERNENIE k organizácií futsalových zápasov súťažného ročníka 1.SLF 2021/2022, 
účinné od 25.8.2021: 
 
SF vydáva v nadväznosti na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 241, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo 
dňa 12.8.2021 (ďalej len „vyhláška“) toto usmernenie k podmienkam organizácie súťažných 
stretnutí. 
 
Všetky futsalové stretnutia 1.SLF 2021/2022 sa odohrajú v režime OTP (očkovaný, 
testovaný, prekonaný).  
 
Vo všeobecnosti k pravidlám a podmienkam súťaží: 
 
1. Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala COVID-19 (ďalej len 
„osoba v režime OTP“) sa považuje: 

 osoba plne očkovaná, 

 osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na 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, alebo 

 osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. 

2. Za plne očkovanú osobu sa považuje: 

 osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovania s dvojdávkovou 
schémou, 

 osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovania s jednodávkovou 
schémou, 

 osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovania, ak bola prvá dávka 
očkovania podaná do 180 dní od prekonania COVID- 19, alebo 

 osoba do 12 rokov veku. 
 
3. Organizátor futsalového zápasu: 

 je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel a plnení všetkých podmienok 

 je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov futsalového podujatia 
predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa 
bodov 1 alebo 2 

 musí zabezpečiť pri vstupe do priestorov podujatia oznam o skutočnosti, že umožňuje 
vstup osobám v režime OTP 

 že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovať svojho lekára a opustiť miesto podujatia 

 platí zákaz podávania rúk 



 je povinný zaistiť pri vstupe do priestorov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk 
alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk 

 je v prípade kapacity nepresahujúcej  50%  celkovej kapacity na sedenie povinný 
zabezpečiť sedenie v každom druhom rade 

 organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa 
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí, 

  je povinný zabezpečiť dostatočný počet ľudí za účelom dohľadu nad dodržiavaním 
preventívnych opatrení. 

 
4. Ďalšie základné podmienky organizácie zápasov: 

 hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami 

  konzumácia jedál a nápojov nie je výslovne obmedzená, pri ich konzumácii a predaji 
je však nevyhnutné dodržiavať všetky náležité hygienické opatrenia na elimináciu 
rizika (napr. zabezpečiť predaj cez výdajné okienko a podobne) 

 
5. Súťažné stretnutia a tréningy klubov 1.SLF: 
Treba dodržiavať COVID Automat >>> https://automat.gov.sk/ 

 testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov pomocou RT-PCR alebo 
prostredníctvom antigénového testu si zabezpečí každý klub vo vlastnej réžii 

 ďalšie podmienky organizácie stretnutí sú upravené v manuáli zverejnenom na 
stránke ÚVZ SR 
(https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Manual_kolektivne_sporty.pdf). 

 

 

6. Diváci na futsalových stretnutiach 1. SLF: 

 

https://automat.gov.sk/

