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REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chýb vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 254/2021 V. v. SR,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

1. V § 1 neočíslovaný posledný odsek má byť správne očíslovaný ako odsek 4, ktorý znie:
„(4) Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov
hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku
1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.“
2. V § 2 ods. 3 na konci slová „zotavovacie podujatia podľa § 25 zákona pričom pri nástupe na hromadné podujatie
musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia spĺňať podmienku OTP; v priestoroch
zotavovacieho podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb
zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo
osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia.“ majú byť správne označené ako písmeno i).
3. V § 3 nesprávne označený odsek 1 má byť správne označený ako písmeno m), ktoré znie:
„m) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom
podujatí.“.
4. V § 4 nesprávne označený odsek 1 má byť v písmene f) označený ako bod 7, ktorý znie:
„7. v územných obvodoch okresov zaradených v stupňoch Monitoring a Ostražitosť podľa COVID AUTOMATu sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 2 ods. 2 písm. e) až i) použijú rovnako.“.
5. V § 5 nesprávne označený odsek písmenom a) má byť správne bez označenia.
6. V § 6 ods. 6 písmeno a) na konci má byť označené ako písmeno g), ktoré znie:
„g) opatrenia podľa § 3 písm. a) až l) sa použijú rovnako.“.
7. V § 7 ods. 9 nesprávne označené druhé písmeno a) má byť označené ako písmeno b), ktoré znie:
„b) podujatie v školských a predškolských zariadeniach pre ustálenú skupinu žiakov jednej triedy predškolského
alebo školského zariadenia situovaného v rovnakom okrese ako miesto konania hromadného podujatia za
podmienky plne očkovaných účinkujúcich.“.
8. V § 8 ods. 3 nesprávne označené posledné písmeno a) má byť označené ako písmeno g), ktoré znie:
„g) maximálne 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri, pre hromadné podujatia organizované v stupni
Monitoring COVID AUTOMAT-u, pokiaľ organizátor umožňuje vstup do priestorov hromadného podujatia
výlučne plne očkovaným osobám.“.

