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

platných pre dostihový deň 18.7.2021 v Bratislave 
 
Tento dokument bol vypracovaný v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR 

č. 223 zo dňa 25.6.2021 a 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 bude povolený vstup len osobám, patriacim do niektorej 

z nasledujúcich kategórií: 
• tréneri koní uvedených na štartovej listine, resp. ich zástupcovia, 
• vodiči vozidiel prepravujúci kone na dostihy, 
• vodiči koní (v počte najviac jeden vodič na jedného koňa uvedeného na štartovej listine), 
• jazdci uvedení na štartovej listine, 
• majitelia dostihových koní, uvedených na štartovej listine (v počte najviac dve osoby na jednu 

dostihovú stajňu), 
• realizačné tímy poníkov a jazdci zúčastňujúci sa dostihov poníkov, 
• majitelia predplatených lóží na sezónu 2021, 
• držitelia V.I.P. pozvánok, 
• orgány a pomocné orgány dostihovej prevádzky, podľa oficiálnej delegačnej listiny, 
• ostatní zamestnanci Závodiska, š.p. (kmeňoví aj externí) pracujúci počas dostihového dňa 

(vrátane podkováčskej služby), 
• službukonajúci veterinárni lekári spolupracujúci so 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, 
• vystupujúci v kultúrnom programe, 
• akreditovaní zástupcovia médií, 
• štáb RTVS zabezpečujúci televízny prenos z podujatia, 
• limitovaný počet divákov (maximálne 1000 osôb). 

 
1.2. Osoby uvedené v čl. 1.1. s výnimkou divákov sa súhrnne nazývajú „aktívnymi 

účastníkmi dostihového dňa“. 
 
1.3. Každý aktívny účastník dostihového dňa sa musí najneskôr v piatok 16.7.2021 do 

10:00 hod. zaregistrovať prostredníctvom ON-LINE FORMULÁRA. 
 
1.4. Zástupcovia médií musia byť akreditovaní Závodiskom, š.p. – odpadá povinnosť 

vyplnenia registračného formulára. Dokumenty k akreditácii nájdete TU. 
 

1.5. V deň dostihového mítingu (18.7.2021) sa každý aktívny účastník (t.j. všetky osoby 
uvedené v čl. 1.1. s výnimkou divákov) pred vstupom do areálu musí preukázať: 

• buď potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, a to: 
a) 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, 

b) 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, 

https://forms.gle/T8fH58tB8fu5fHJr8
https://zavodisko.sk/media/


c) 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, 

d) 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; 

• alebo potvrdením o prekonaní ochorenia Covid-19 v období pred nie viac ako 180 dňami; 
• alebo negatívnym RT-PCR testom alebo LAMP testom na Covid-19 nie starším ako 72 hodín 

(akceptujú sa testy s dátumami 15.7., 16.7., 17.7. a 18.7.2021); 
• alebo negatívnym antigénovým testom na Covid-19 nie starším ako 24 hodín (akceptujú sa 

testy s dátumami 17.7. a 18.7.2021). 
 
 
2. Hygienické opatrenia 
 
2.1. Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia, t.j. na dostihovom dni, je možný len 

s prekrytými hornými dýchacími cestami. V interiéri aj exteriéri je potrebné na prekrytie horných 
dýchacích ciest použiť respirátor alebo inú preventívnu ochrannú pomôcku, a to rúško, šál alebo 
šatku. 
 

2.2. Ustanovenia článku 2.1. sa nevzťahujú na deti do 6 rokov veku. 
 
2.3. Ktorýkoľvek účastník dostihového dňa, u ktorého sa prejavia príznaky akútneho 

respiračného ochorenia, musí okamžite opustiť dostihový areál. 
 
2.4. Zakazuje sa podávanie rúk. 
 
 
3. Aktívni účastníci dostihového dňa 
 
3.1. Jazdcom bude počas dostihového dňa k dispozícii šatňa s toaletami, sprchy a sauna. 
 
3.2. Vo všetkých interiéroch (šatňa, vážnica) platí pre všetky osoby povinnosť riadneho 

prekrytia horných dýchacích ciest podľa čl. 2.1. 
 
3.3. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest platí pre jazdcov do momentu, kedy sa 

s koňmi dostavia na miesto štartu. Na mieste štartu si môžu jazdci zložiť rúško. Opätovne si musia 
prekrytie horných dýchacích ciest nasadiť najneskôr v momente, kedy s koňmi po dobehu dostihov 
prídu na miesto určené k odsedlaniu. 

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

prekryté horné dýchacie cesty. Podávanie rúk je zakázané. 
 
3.5. Vodiči koní sa môžu pohybovať len v hospodárskom dvore. Vstup do dostihovej dráhy, 

sedliska a pedoku budú mať iba v prípade dostihov, na ktorých sa zúčastňuje kôň, ktorého 
sprevádzajú, s dodržaním povinných hygienických opatrení podľa predchádzajúcich odsekov. 

 
3.6. Vodiči prepravných vozidiel (pokiaľ nie sú súčasne trénermi, ich zástupcami, vodičmi 

koní, jazdcami alebo majiteľmi) musia zotrvať pri vozidle počas celého dostihového dňa. 
 
3.7. Vstup do pedoku sa riadi čl. 232 Dostihového poriadku SR, s dodržaním povinných 

hygienických ochranných opatrení podľa predchádzajúcich odsekov. Do pedoku môžu 
v odôvodnených prípadoch vstúpiť aj službukonajúci veterinárny lekár a zdravotnícka služba. 

 



 
4. Príjazdy koní, veterinárna kontrola, hlásenie zmien 
 
4.1. 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. 

 
4.2. Pasy koní sa odovzdávajú pri príjazde službukonajúcemu veterinárnemu lekárovi a po 

dostihoch si ich tréneri vyzdvihnú na dostihovom sekretariáte. 
 
4.3. Hlásenie zmien bude prebiehať písomne na dostihovom sekretariáte, prípadne telefonicky 

(Ing. 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. Pre všetky osoby nachádzajúce sa na dostihovom sekretariáte platí 
povinnosť riadneho prekrytia horných dýchacích ciest podľa čl. 2.1. 

 
 
5. Diváci 
 
5.1. Počet divákov na dostihovom dni je obmedzený na 1000 osôb. 
 
5.2. Každý divák pred vstupom do areálu vykoná registráciu. V zmysle Vyhlášky úradu 

verejného zdravotníctva č. 223 zo dňa 25.6.2021 „organizátor je povinný uchovávať telefonický 
alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely 
epidemiologického vyšetrovania“. 

 
5.3. Pri kúpe on-line vstupenky sa registrácia vykoná prostredníctvom nákupného formulára 

pred uhradením platby za vstupenky. Pri kúpe vstupenky na mieste sa registrácia vykoná 
u pracovníka Závodiska, š.p. 

 
5.4. Počas pobytu v areáli je každý divák povinný dodržiavať hygienické opatrenia podľa 

ods. 2, riadiť sa Návštevným poriadkom Závodiska, š.p. a pokynmi usporiadateľskej služby. 
 
 
 
 
 
v Bratislave, dňa 13.7.2021 
 
 

JUDr. Marián Šurda, v.r. 
riaditeľ 


