
COVID manuál SSTZ pre súťaže družstiev 

 

1., okres - zelená a oranžová zóna 

- v jednotlivých stretnutiach / turnajoch (pri turnajovom spôsobe súťaže, napr. dorastenecká extraliga) 

sa pri COVID automate uplatňuje najmenej prísny režim „všetci“, pokiaľ príslušný správny orgán (napr. 

mestský alebo obecný úrad; riaditeľ školy, kde je hracia miestnosť a pod.) nevydá rozhodnutie 

o sprísnenom režime „OTP“ alebo „kompletne zaočkovaný“ 

 

1.1., ak príslušný správny orgán napriek zelenej alebo oranžovej zóne vydá rozhodnutie o režime 

„OTP“ je usporiadateľ stretnutia / turnaja povinný: 

a., aspoň 3 dni pred konaním stretnutia / turnaja mailom upovedomiť vedúceho družstva 

hostí a tajomníka NSTZ (v jednej správe na obe / všetky adresy, aby bola vzájomná 

kontrola), že hráči a realizačný tím hostí musia predložiť jeden z dokladov: očkovanie, test 

alebo prekonanie covidu. Uvedená lehota je z dôvodu, že ak daná osoba nebola 

zaočkovaná, ani neprekonala covid, mohla dať urobiť test, ktorý spĺňa predpísanú lehotu 

podľa aktuálnej vyhlášky č. 241 

alebo 

b., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v mieste, kde sa uplatňuje režim „všetci“ (môže byť 

aj v inom okrese) 

 

 

1.2., ak príslušný správny orgán napriek zelenej alebo oranžovej zóne vydá rozhodnutie o režime 

„kompletne zaočkovaný“ je usporiadateľ stretnutia / turnaja povinný: 

a., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v mieste, kde sa uplatňuje režim „všetci“ (môže byť aj 

v inom okrese) 

alebo 

b., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v mieste, kde sa uplatňuje aspoň režim „OTP“, 

pričom treba dodržať pravidlo aspoň 3 dni pred konaním stretnutia / turnaja mailom 

upovedomiť vedúceho družstva hostí a tajomníka NSTZ (v jednej správe na obe / všetky 

adresy, aby bola vzájomná kontrola), že hráči a realizačný tím hostí musia predložiť jeden 

z dokladov: očkovanie, test alebo prekonanie covidu. Uvedená lehota je z dôvodu, že ak 

daná osoba nebola zaočkovaná, ani neprekonala covid, mohla dať urobiť test, ktorý spĺňa 

predpísanú lehotu podľa aktuálnej vyhlášky č. 241 

 



2. okres - červená a bordová zóna 

- v režime „všetci“ sú súťaže zakázané, preto sa prechádza sa do režimu „OTP“ 

2.1. usporiadateľ stretnutia / turnaja (napr. dorastenecká extraliga) je povinný: 

a., aspoň 3 dni pred konaním stretnutia / turnaja mailom upovedomiť vedúceho družstva 
hostí a tajomníka NSTZ (v jednej správe na obe / všetky adresy, aby bola vzájomná 
kontrola), že hráči a realizačný tím hostí musia predložiť jeden z dokladov: očkovanie, test 
alebo prekonanie covidu. Uvedená lehota je z dôvodu, že ak daná osoba nebola 
zaočkovaná, ani neprekonala covid, mohla dať urobiť test, ktorý spĺňa predpísanú lehotu 
podľa aktuálnej vyhlášky č. 241 

alebo 

b., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v okrese v zelenej alebo oranžovej zóny a mieste, kde 
sa uplatňuje režim „všetci“ 

2.2., ak príslušný správny orgán vydá rozhodnutie o režime „kompletne zaočkovaný“ je 
usporiadateľ stretnutia / turnaja povinný: 

a., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v okrese v zelenej alebo oranžovej zóny a v mieste, 
kde sa uplatňuje režim „všetci“ (môže byť aj v inom okrese) 

alebo 

b., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v mieste (môže byť aj v inom okrese), kde sa 
uplatňuje aspoň režim „OTP“, pričom treba dodržať pravidlo aspoň 3 dni pred konaním 
stretnutia / turnaja mailom upovedomiť vedúceho družstva hostí a tajomníka NSTZ (v 
jednej správe na obe / všetky adresy, aby bola vzájomná kontrola), že hráči a realizačný tím 
hostí musia predložiť jeden z dokladov: očkovanie, test alebo prekonanie covidu. Uvedená 
lehota je z dôvodu, že ak daná osoba nebola zaočkovaná, ani neprekonala covid, mohla dať 
urobiť test, ktorý spĺňa predpísanú lehotu podľa aktuálnej vyhlášky č. 241 

 

 
 

3. okres - čierna zóna 

- v režimoch „všetci“ aj „OTP“ sú súťaže zakázané a dá sa hrať len v režime „kompletne zaočkovaný“ 

- keďže súťaže v stolnom tenise nehrajú profesionáli, nemožno nariadiť hráčom povinné očkovanie 

3.1. Usporiadateľ stretnutia / turnaja je preto povinný: 

a., nájsť si náhradnú hraciu miestnosť v okrese zelenej, oranžovej, červenej alebo bordovej 
farby, kde sa uplatňuje režim „všetci“ alebo aspoň „OTP, pričom tu treba dodržať pravidlo 
aspoň 3 dni pred konaním stretnutia / turnaja mailom upovedomiť vedúceho družstva hostí 
a tajomníka NSTZ (v jednej správe na obe / všetky adresy, aby bola vzájomná kontrola), že 
hráči a realizačný tím hostí musia predložiť jeden z dokladov: očkovanie, test alebo 
prekonanie covidu. Uvedená lehota je z dôvodu, že ak daná osoba nebola zaočkovaná, ani 
neprekonala covid, mohla dať urobiť test, ktorý spĺňa predpísanú lehotu podľa aktuálnej 
vyhlášky č. 241 

alebo 

b., požiadať riadiaci zväz o odloženie stretnutia 


