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

nákaze koronavírusu COVID - 19 počas dostihových dní na Slovensku 
 
 
V zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.9.2020 (hranice) a č. OLP/7311/2020 (hromadné podujatia) 
a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava č. GTSÚ/14797/2020 zo dňa 18.9.2020 
vydáva Závodisko, š.p. ako Dostihová autorita SR súbor hygienických a organizačných opatrení, 
platných počas dostihového dňa 25.9.2020 v Bratislave, vo vzťahu k prevencii a ochrane proti 
nákaze koronavírusu COVID - 19. 

 
Tento dokument obsahuje ochranné a preventívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné pre 

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

 
1. Všeobecné opatrenia 
 
1.1. Na závodisko budú vpustené len také osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná 

z hľadiska zabezpečenia regulérneho a bezpečného priebehu dostihov, ďalej osoby, ktoré v daný 
deň budú vo výkone práce a najviac 500 divákov (vrátane predplatiteľov lóží). 

 
1.2. Tréneri koní najneskôr vo štvrtok 24.9.2020 do 12:00 hod. zašlú na e-mail 

mitosinka@zavodisko.sk menný zoznam osôb, ktoré budú počas dostihového dňa prítomné na 
závodisku: 

- meno trénera alebo jeho zástupcu 
- meno šoféra prepravujúceho kone 
- mená vodičov koní 
- mená majiteľa/majiteľov koní 

 
1.3. Mená osôb budú odovzdané bezpečnostnej službe. Osoby nenachádzajúce sa na 

zozname môžu byť do areálu vpustené len ako platiaci diváci. 
 
 1.4. Jazdci, prichádzajúci z tzv. „červených krajín“ – t.j. krajín, ktoré sa nenachádzajú 
v prílohe č. 1 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7310/2020 – jedná sa 
najmä o Českú republiku, sú povinní pri svojom príchode na závodisko predložiť potvrdenie 
o negatívnom RT-PCR teste na ochorenie COVID-19, nie staršom ako 72 hodín. 
 
 1.5. Majitelia stajní a tréneri, ktorých kone sa nezúčastňujú dostihového dňa, môžu byť do 
areálu vpustení len ako platiaci diváci. 

 
 
2. Príjazdy koní na závodisko, hlásenie zmien 
 
2.1. Kone a účastníci dostihov budú v areáli závodiska tráviť len nevyhnutný čas. Odchod a 

príchod na závodisko sa bude riadiť časom prvých a posledných dostihov, v ktorých sa kone 
konkrétneho trénera zúčastňujú. 

 
2.2. Kôň sprevádzaný pasom musí byť dopravený na závodisko najneskôr 1,5 hodiny pred 

konaním dostihov, v ktorých štartuje. 



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

(Ján Valtýni, 0903 700 619) a to najneskôr 1,5 hodiny pred štartom prvých dostihov dostihového 
dňa. Telefonicky nahlásená zmena musí byť potvrdená písomne. Na dostihový sekretariát môže 
vstúpiť len jedna osoba hlásiaca zmenu. 

 
2.5. Osoby a kone čo najrýchlejšie po skončení svojich dostihov opustia areál Závodiska. 
 
 
3. Pohyb osôb v priebehu dostihového dňa 
 
3.1. Vodiči koní sa budú môcť pohybovať len v hospodárskom dvore. Vstup do dostihovej 

dráhy, sedliska, paddocku a na vyhradenú časť tribúny v hľadisku budú mať iba v prípade dostihov, 
na ktorých sa zúčastňuje kôň, ktorého vodia, s dodržaním povinných hygienických ochranných 
opatrení podľa odseku 4. 

 
3.2. Vstup do paddocku sa riadi čl. 232 Dostihového poriadku SR a čl. 10 Prevádzkového 

poriadku Závodiska, š.p., s dodržaním povinných hygienických ochranných opatrení podľa odseku 4. 
 
3.3. Práca veterinárnej služby, zdravotnej záchrannej služby, dozoru HDK, členov Dostihovej 

komisie a ostatných orgánov dostihovej prevádzky (rozhodcov) bude prebiehať bezo zmien, 
s dodržaním povinných hygienických ochranných opatrení podľa odseku 4. 

 
3.4. Počet prítomných zástupcov médií bude obmedzený. 
 
 
4. Hygienické opatrenia 
 
4.1. Vstup a pobyt na závodisku po celý čas dostihového dňa a vo všetkých vnútorných 

aj vonkajších priestoroch je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad 
rúško, šál, šatka apod.). Toto nariadenie neplatí pre dostihových jazdcov sediacich na koni. 

 
4.2. Podávanie rúk je zakázané. 
 
4.3. Po vstupe na závodisko si každý dôkladne vydezinfikuje ruky. Dezinfekčné prostriedky 

budú na závodisku k dispozícii v dostatočnom množstve. Takisto bude vykonávaná častá 
dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov. 

 
4.4. Osoba, u ktorej sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, musí okamžite 

opustiť závodisko. 
 
 
v Bratislave, dňa 22.9.2020 
 
 

 
Ing. Ján Valtýni 

poverený výkonom funkcie riaditeľa 


