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Všetkým klubom SRZ – Sekcia Inline Speed
AKTUALIZOVANÉ USMERNENIE SRZ
k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. P/8326/2020
zo dňa 14.10.2020
vydané dňa 19.10.2020
Vážení členovia Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, milé kluby,
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz (ďalej len „SRZ“) vydáva k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ
SR) č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 (ďalej len „opatrenie ÚVZ SR“) nasledovné usmernenie:
SRZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány
a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia a bude sa nimi riadiť.
V rámci nariadených opatrení ÚVZ SR sa uvádza:
„ÚVZ SR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať
hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad
6 osôb“.
SRZ vychádzajúc z vyššie uvedeného POZASTAVUJE organizovanie všetkých pretekov riadených SRZ od 15.
októbra 2020 vrátane AŽ DO ODVOLANIA.
Z opatrenia ÚVZ SR ďalej vyplývajú ďalšie podmienky, ktorými sa musí riadiť tréningový proces a športové
aktivity v kluboch, a to:
- nie je možné usporadúvať žiadne preteky, športové kempy a pod., pričom výnimku z týchto zákazov
majú hromadné športové podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia
disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testom, alebo antigénovým testom, certifikovaným na území
Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné športové podujatia
musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín
pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto
podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.
Tréningový proces
-

športový tréning prebieha na športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb,

umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto opatrení a za
dodržania pravidiel vydaných vlastníkmi, resp. správcami uvedených ihrísk a príslušným regionálnym
úradom verejného zdravotníctva,
skupina ľudí aktívne zapojených do tréningovej činnosti nesmie v rovnakom čase a rovnakom priestore
športoviska presiahnuť 6 osôb (napr. 5 hráčov a tréner alebo 6 hráčov); za športovisko sa považuje napr. 1
tréningové ihrisko, hala, atď., t.j. napr. na každom tréningovom ihrisku môže v rovnakom čase trénovať len
max. 6 osôb. Týmto výrazne neodporúčame obchádzať uvedené pravidlo napr. umelým rozdelením tréningovej
plochy na viacero častí.
hráči aktívne vykonávajúci športovú činnosť nie sú povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté
horné dýchacie cesty,
je povinnosťou hráčov a všetkých účastníkov používať na zabezpečenie pitného režimu výhradne
vlastnú označenú nádobu,
všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku, sú
povinné mať prekryté horné dýchacie cesty,
-

na ihriskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,

SRZ neodporúča využívať súvisiace vnútorné priestory štadióna, najmä spoločné šatne, umyvárne,
sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla
nevoľnosť), hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
po skončení tréningu musí byť vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových priestorov,
najmä tréningových pomôcok, dotykových plôch, kľučiek a podláh a hygienických zariadení,
pri striedaní skupín hráčov vykonávajúcich tréningovú aktivitu na rovnakom športovisku tréneri
zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu
na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,
uvedené usmernenie sú prevádzkovatelia športových zariadení povinní umiestniť na viditeľnom mieste
predmetného športového zariadenia.
SRZ situáciu monitoruje a v prípade akejkoľvek zmeny bude na ňu operatívne reagovať. Usmernenie k
športovej činnosti je vydané v nadväznosti na aktuálne usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, ktoré sú zverejnené na webovej adrese https://www.minedu.sk/7363-sk/aktuality/.
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