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Organizovanie hromadných podujatí - vianočných trhov. 

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“)  Vám zasiela nasledovné usmernenie 
týkajúce sa organizácie hromadných podujatí – vianočných trhov, s cieľom zjednotenia postupu 
v rámci SR a ujasnenia požiadaviek. 

Opatrenia týkajúce sa výkonu hromadných podujatí aktuálne upravujú § 2 a § 3 vyhlášky ÚVZ SR 
č. 254/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam 
hromadných podujatí. 

Pri organizácii hromadných podujatí - vianočných trhov, musia byť splnené najmä nasledovné 
požiadavky: 

 
I. Zvolenie režimu vstupu (základ, OTP alebo plne očkovaní) 

tzn. všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby v prípade organizovania 
vianočných trhov si musia zvoliť režim vstupu, od ktorého sa následne odvíjajú kapacitné 
a prevádzkové obmedzenia.  

Takýto priestor musí byť viditeľné označený a oddelený tak, aby bol zabezpečený vstup do takto 
vyhradeného priestoru iba určeným kategóriám osôb podľa zvoleného režimu. 
 

II. Zabezpečenie určeného počtu osôb vzhľadom na vybraný režim a aktuálny stupeň COVID 
AUTOMAT-u: 

3. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u (čierna): 
- maximálne do 100 osôb, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného 

podujatia výlučne očkovaným. 
 
2. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u (bordová): 

- maximálne 6 osôb, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia 
aj iným osobám ako osobám v režime OTP,  

- maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia alebo pokiaľ nie je určiteľná 
kapacita do 50 osôb, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného 
podujatia výlučne osobám v režime OTP, 

- neobmedzený počet osôb v prípade, ak v dobe začiatku hromadného podujatia budú všetci 
účastníci plne očkovaní (nad 1 000 účastníkov povinnosť ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ 
do 48 hodín pred začiatkom). 

 



1. stupeň ohrozenia COVID AUTOMAT-u (červená): 
- maximálne 10 osôb, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia 

aj iným osobám ako osobám v režime OTP, 
- maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia alebo pokiaľ nie je určiteľná 

kapacita do 150 osôb, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného 
podujatia výlučne osobám v režime OTP,  

- neobmedzený počet osôb v prípade, ak v dobe začiatku hromadného podujatia budú všetci 
účastníci plne očkovaní (nad 1000 účastníkov povinnosť ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ 
do 48 hodín pred začiatkom). 

 
Stupeň Ostražitosť COVID AUTOMAT-u (oranžová): 

- maximálne 25% kapacity priestoru na sedenie v interiéri, alebo 50% kapacity priestoru na 
sedenie v exteriéri, maximálne však do počtu 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri, 
pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako 
osobám v režime OTP,  

- maximálne 100 stojacich osôb v exteriéri alebo 50 stojacich osôb v interiéri, pokiaľ 
organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia aj iným osobám ako 
osobám v režime OTP,  

- maximálne 25% kapacity priestorov hromadného podujatia v interiéri alebo 50% v exteriéri, 
pokiaľ nie je určiteľná kapacita do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri, pokiaľ 
organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime 
OTP, 

- neobmedzený počet osôb v prípade, ak v dobe začiatku hromadného podujatia budú všetci 
účastníci plne očkovaní (nad 1000 účastníkov povinnosť ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ 
do 48 hodín pred začiatkom). 

 
III. dodržiavanie všeobecných hygienických opatrení ako napr.: 

- vyhradenie priestoru a označenie vstupu a výstupu,  
- vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v režime zvolenom, 

kombinovanie rôznych režimov pre jedno hromadné podujatie sa zakazuje, 
- umožniť vstup a pobyt len s prekrytými hornými dýchacími cestami,  
- uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov, 
- zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu 

rúk a dezinfikovanie rúk,  
- zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (to neplatí, ak z účelu hromadného 

podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať – 
tzn. že v prípade vianočných trhov, kde účelovo nie je možné zabezpečiť dodržiavanie 
rozostupov sa táto požiadavka uplatňuje napr. iba v prípade osôb čakajúcich v rade (pri 
stánkoch), kde je možné dosiahnuť dodržiavanie rozostupov),  

- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich 
na hromadnom podujatí a pod. 
 

IV. charakteru prevádzky resp. miesta uskutočnenia podujatia (interiér – prekryté tržnice, 
trhové miesta, exteriér), 

 
ÚVZ SR okrem požiadaviek uvedených vyššie odporúča, aby bol priestor určený pre vianočné trhy 

rozdelený osobitne na jednotlivé sekcie: 
- priestor kde bude prebiehať konzumácia pokrmov a nápojov (stánky s rýchlym občerstvením, 

ambulantný predaj pokrmov a nápojov), 

- predajnú časť (vianočné ozdoby, hračky, suveníry a pod.) 

- kultúrna časť na prezentáciu Vianočného programu. 



 

V prípade opätovného používania obalov na vianočných trhoch (najmä poháre z tvrdeného plastu 

vhodné na tento účel) musí byť zabezpečené ich umývanie v trvalej prevádzke. V prípade konania 

hromadných podujatí sa môžu používať len vtedy, ak sú na to vytvorené podmienky (napr. k dispozícii 

je umývačka riadu alebo centrálna umyváreň riadu). Rovnako musí byť k dispozícii prehlásenie 

o zhode k opätovne používaným obalom. 

 

Ďalej odporúčame zvážiť organizovanie vianočných trhov v územných obvodoch okresov 3. 

stupňa ohrozenia COVID AUTOMAT-u (čierna) a rovnako v územných obvodoch okresov 2. stupňa 

ohrozenia COVID AUTOMAT-u (bordová). 

 

S pozdravom  

 

 

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


