
Súbor hygienických a organizačných opatrení 
vydaných Závodiskom, š.p. vo vzťahu k prevencii a ochrane proti nákaze Covid – 19 

platných pre dostihový deň 11.4.2021 v Bratislave 
 
 
Tento dokument obsahuje ochranné a preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre 

zabránenie výskytu a šírenia nákazy Covid-19 počas organizovania dostihov. Porušenie súboru 
týchto opatrení bude riešené bezpečnostnou službou Závodiska, š.p. v spolupráci s Políciou SR. 

 
1. Všeobecné opatrenia 
 
1.1. Do areálu závodiska budú vpustené len osoby, ktorých prítomnosť je bezprostredne 

nevyhnutná pre zabezpečenie testácie výkonnosti koní na dostihoch a zabezpečenia ich 
regulérneho a bezpečného priebehu. Ide konkrétne o tieto profesie: 

• tréneri koní uvedených na štartovej listine, resp. ich zástupcovia, 
• šoféri vozidiel prepravujúci kone na dostihy, 
• vodiči koní (v počte najviac jeden vodič pripadajúci na jedného koňa uvedeného na 

štartovej listine), 
• jazdci uvedení na štartových listinách dostihov, 
• orgány a pomocné orgány dostihovej prevádzky, uvedené na delegačnej listine, 
• ostatní zamestnanci Závodiska, š.p. (kmeňoví aj externí) pracujúci počas dostihového dňa 

(vrátane podkováčskej služby), 
• službukonajúci veterinárni lekári zazmluvnení Závodiskom, š.p. a úradný veterinárny 

lekár, 
• posádka vozidla záchrannej zdravotnej služby, 
• osoby zabezpečujúce videoservis a technický servis na základe zmluvy so Závodiskom, š.p., 
• pracovníci SBS. 

 
1.2. Osoby uvedené v čl. 1.1. sa súhrnne nazývajú „účastníkmi dostihového dňa“. 
 
1.3. Majitelia dostihových koní, pokiaľ nespadajú súčasne do niektorej z profesií uvedených 

v odseku 1.1., nie sú účastníkmi dostihového dňa. 
 
1.4. Každý účastník dostihového dňa sa musí najneskôr vo štvrtok 8.4.2021 zaregistrovať 

prostredníctvom on-line formulára https://forms.gle/pr5ErmrB5GJV1hAD7 
 
1.5. V deň dostihov (11.4.2021) sa každý účastník pred vstupom do areálu musí preukázať: 

• buď potvrdením o zaočkovaní proti Covid-19 dvomi dávkami vakcíny 
• alebo negatívnym testom na Covid-19 (PCR alebo antigén) s dátumom 11.4.2021 
 

 
2. Testovanie na závodisku 
 
2.1. Závodisko, š.p. zabezpečí testovanie účastníkov dostihového dňa odberným a testovacím 

tímom pred vstupom do areálu závodiska v deň konania dostihov (11.4.2021) v čase od 8:00 do 
12:30 hod. Toto testovanie bude spoplatnené sumou 25 €. Poplatok v prípade trénerov, ich 
zástupcov, šoférov prepravných vozidiel a vodičov koní bude účtovaný prostredníctvom 
Zúčtovacieho centra Závodiska, š.p., a to príslušnému trénerovi. Poplatok v prípade jazdcov bude 
účtovaný prostredníctvom Zúčtovacieho centra Závodiska, š.p. konkrétnym jazdcom. 

 

https://forms.gle/pr5ErmrB5GJV1hAD7


2.2. Odberné a testovacie miesto na Závodisku, š.p. sa nachádza v priestore pokladne 
hlavného vstupu pri turniketoch (viď. mapka). Prepravné vozidlá s koňmi, ktorých posádka sa musí 
pred vstupom do areálu otestovať, je potrebné odstaviť na parkovisku pred závodiskom. 

 
2.3. Závodisko, š.p. upozorňuje účastníkov dostihového dňa, že vyhodnotenie testu trvá cca 

30 minút. Apelujeme preto najmä na trénerov, aby príchody na závodisko plánovali s dostatočnou 
časovou rezervou. 

 
2.4. Časový harmonogram testovania na závodisku je nasledovný: 

08:00 – 08:30 SBS, zmluvní veterinári Závodiska a zamestnanci 
08:30 – 11:30 realizačné tímy s koňmi 
11:30 – 12:30 orgány dostihovej prevádzky, ostatní zamestnanci a osoby zabezpečujúce zmluvné 

služby a servis 
 
2.5. Potvrdenie o očkovaní alebo negatívnom teste (podľa čl. 1.5.) u každého účastníka 

dostihového dňa skontroluje pred vstupom do areálu SBS. 
 
2.6. Bez ohľadu na to, či účastník dostihového dňa predloží potvrdenie o zaočkovaní proti 

Covid-19, alebo si zabezpečí negatívny test na Covid-19 individuálne, alebo sa dá otestovať až na 
závodisku, pre každého účastníka dostihového dňa platí povinnosť registrácie na 
https://forms.gle/pr5ErmrB5GJV1hAD7 (viď. čl. 1.4.) 

 
 
3. Príjazdy koní, veterinárna kontrola, hlásenie zmien 
 
3.1. Veterinárna kontrola koní začína o 9:00 hod. Každý kôň musí prejsť veterinárnou 

kontrolou. Každý kôň musí byť sprevádzaný pasom a musí spĺňať veterinárne podmienky účasti, 
zverejnené vo Vestníkoch Dostihovej autority SR. 

 
3.2. Pasy koní sa odovzdávajú pri príjazde službukonajúcemu veterinárnemu lekárovi. 
 
3.3. Hlásenie zmien bude prebiehať písomne na dostihovom sekretariáte, prípadne telefonicky 

(Vladimír Šak, 0903 700 619) a to najneskôr 1,5 hodiny pred štartom prvých dostihov dostihového 
dňa. Telefonicky nahlásená zmena musí byť následne potvrdená písomne na dostihovom 
sekretariáte. Na dostihový sekretariát môže vstúpiť len jedna osoba hlásiaca zmenu. Musí mať 
nasadený respirátor FFP 2 a pred vstupom na sekretariát si vydezinfikuje ruky. 

 
3.4. Pasy koní si tréneri po dostihoch vyzdvihnú na dostihovom sekretariáte. 
 
 
4. Hygienické opatrenia, pohyb osôb v areáli 
 
4.1. V zmysle platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR: 

• v exteriéri (t.j. vonkajšie plochy, hospodársky dvor, dostihová dráha, pedok, sedlisko 
atď.) sú všetky osoby povinné používať ochranné pomôcky na prekrytie horných 
dýchacích ciest (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, alebo šatka) 

• v interiéri (t.j. dostihový sekretariát, šatňa jazdcov, vážnica, veža rozhodcov) sú všetky 
osoby povinné nosiť respirátor FFP 2 

• zakazuje sa podávanie rúk 
 

https://forms.gle/pr5ErmrB5GJV1hAD7


4.2. Vodiči koní sa budú pohybovať len v hospodárskom dvore. Vstup do dostihovej dráhy, 
sedliska a pedoku budú mať iba v prípade dostihov, na ktorých sa zúčastňuje kôň, ktorého vodia, 
s dodržaním povinných hygienických opatrení podľa odseku 4.1. 

 
4.3. Šoféri prepravných vozidiel (pokiaľ nie sú súčasne trénermi, ich zástupcami, vodičmi 

koní alebo jazdcami) musia zotrvať pri vozidle počas celého dostihového dňa. 
 
4.4. Vstup do pedoku sa riadi čl. 232 Dostihového poriadku SR (v tomto prípade bez 

majiteľov a ich splnomocnencov), s dodržaním povinných hygienických ochranných opatrení podľa 
odseku 4.1. Do pedoku môžu v odôvodnených prípadoch vstúpiť aj službukonajúci veterinárny 
lekár a zdravotnícka služba. 

 
4.5. Ktorýkoľvek účastník dostihového dňa, u ktorého sa prejavia príznaky akútneho 

respiračného ochorenia, musí okamžite opustiť závodisko. 
 
 
5. Jazdci, šatňa, vážnica 
 
5.1. Jazdcom bude počas dostihového dňa k dispozícii šatňa s toaletami. Nebude však 

sprístupnená sauna a sprchy. 
 
5.2. Vo všetkých interiéroch (šatňa, vážnica) platí pre všetky osoby povinnosť nosiť respirátor 

FFP 2 (viď. ods. 4.1.) 
 
5.3. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí pre jazdcov do momentu, kedy sa 

s koňmi dostavia na miesto štartu. Na mieste štartu si môžu jazdci prekrytie sňať. Opätovne si 
musia prekrytie horných dýchacích ciest nasadiť najneskôr v momente, kedy sa s koňmi po 
dostihoch dostavia na miesto určené k odsedlaniu.  

 
5.4. Jazdec víťazného koňa, ktorý je dekorovaný stuhou po dostihoch, musí mať pri dekorácii 

prekryté horné dýchacie cesty. Podávanie rúk je zakázané. 
 
 
 
v Bratislave, dňa 31.3.2021 
 
 

JUDr. Marián Šurda 
riaditeľ 


