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Bezpečnostné opatrenia pre Veľkú cenu Liptova 2022 

 

Preteky prebehnú v súlade s Vyhláškou 2 Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky a podľa inštrukcií RÚVZ 

 

Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam 

Pretekári: 

- Hromadné podujatia osôb do  18  rokov veku súčasťou výhradne v režime OTP a 

to  v kapacite maximálne 100 osôb 
- hromadné podujatia športového charakteru (športové súťaže, tréningy) osôb starších 

ako 18 rokov súčasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 

osôb. 

Doprovod: 

- sprevádzajúce osoby staršie ako 18 rokov v režime OTP a to v kapacite maximálne 

100 osôb. 

Režim „Testovaní“:  

• osoba sa preukáže negatívnym výsledkom Ag testu nie starším ako 48 hod. 

z oficiálneho odberného miesta v podobe mailu alebo SMS 

• osoba sa preukáže negatívnym výsledkom Ag testu nie starším ako 48 hod 

vykonaným v domácom prostredí a to formou Čestného prehlásenia (Príloha 1) 

a fotografiou negatívneho výsledku s časovou známkou 

 

Rúško a respirátor FFP2 

Povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre 

vzdialenosť menšiu než 2 m  

Výnimky pri nosení rúška aj respirátora tvoria: 

• osoby pri výkone športu 

 

Ďalšie obmedzenia sa riadia aktuálnymi opatreniami, ktoré sú uverejnené na www.korona.gov.sk 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_2.pdf
http://www.korona.gov.sk/
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Čestné vyhlásenie 

 
 
Dolu podpísaný/á  ............................................................... 
                                 (meno a priezvisko pretekára/ky) 

 
 

 
týmto čestne vyhlasujem, 
 

že som dňa ........................... vykonal/a v domácom prostredí testovania na ochorenie COVID-

19 prostredníctvom antigénového rýchlotestu / RT-PCR testu*, a to s negatívnym výsledkom. 

 
 
 
Údaje, ktoré som uviedol/la sú presné, pravdivé a úplné. 
Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným 
spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 

V .................................dňa  .................                                       ............................................... 

                                                                                                     Podpis (zákonného zástupcu) 

 

 

 

 

* Nehodiace sa preškrtnite. 

 


