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Situácia v COVID infikovanosti okresu Piešťany sa mení, a od 5. júla 2021 je okres Piešťany 

novozaradený v ďalšom období ako „zelený okres“ = stupeň monitoring.  

Činnosť „MOM-iek“ v piešťanskom okrese bola ukončená dňom ku dňu 01.07.2021. Pokiaľ občan 

potrebuje PCR test – treba si nájsť  poskytovateľa na internete (zatiaľ nemáme lokálne informácie). 

 

Stupeň monitoring - pravidlá: 

- Je povinnosť nosiť rúško/respirátor v interiéri, v spoločných priestoroch a na hromadných podujatiach aj v 

exteriéri. 

- Pohyb osôb je neobmedzený. 

- Prezenčne sa vyučuje v materských, základných a stredných školách/gymnáziách bez obmedzení. 

- Hromadné podujatia sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie do 50 percent - max. však 500 osôb // 

v exteriéri do 75 percent – max. však 1000 osôb.  

- Svadba/Kar/Oslava/Večierok – sú povolené v prevádzkach verejného stravovania.  Povinný je 

zoznam  účastníkov. 

- Konzumácia alkoholu na verejnosti nie je obmedzená. 

- Obrady (sobáš, krst, pohreb a pod.) sú povolené. 

- Bohoslužby sú povolené v interiéri s kapacitou na sedenie 50 percent - max. však 500 osôb // v exteriéri do 

75 percent – max. však 1000 osôb. Test nie je potrebný. 

- Návštevy nemocníc a ZSS nie sú obmedzené.  

- Tréningy športových klubov – možno vnútri aj vonku, s obmedzeniami 

- Profesionálny šport je povolený. Súťaže sa riadia športovým semaforom. Pre divákov platia pravidlá pre 

hromadné podujatia. 

- Fitness sú povolené pri maximálnej kapacite 50 osôb, alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu. 

- Wellness/kúpele/bazény – sú povolené pri obsadení max. 50 percent kapacity na sektor, maximálne však 

1000 osôb. Potrebný je negatívny test, mimo  detí do 10 rokov. 

- Bazény a plavárne – bez obmedzení. 

- Obchody, služby, nákupné centrá – zariadenia musia dodržiavať hygienické opatrenia. 

- Reštaurácie – môžu byť otvorené bez obmedzení. 

- Múzeá/galérie – bez obmedzenia. 

- Firmy/podniky – bez obmedzenia. 

- Ubytovanie – zariadenia sú otvorené. Kapacita izieb nie je obmedzená. Reštaurácie sa riadia podľa 

príslušných odporúčaní. 

- Taxi – povinné sú rúška a pravidelné vetranie. 

 

• Informácie potrebné pri cestovaní občanov do/zo zahraničia – link TU:  

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_226.pdf 
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