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Mesto Vrbové 
 Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

IČO: 00313190 DIČ: 2020531040 
tel.: 033/7350635, e-mail: bozp@vrbove.sk  

_______________________________________________________________________ 

     
                                                                                                                                            Vrbové, 29.10.2021 

 

 OD PONDELKA 1. NOVEMBRA 2021 BUDE OKRES PIEŠŤANY V COVID AUTOMATE BORDOVÝ 

 

Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní dňa 27.10.2021 schválila v rámci COVID automatu 

(covidová mapa okresov) nové rozdelenie okresov podľa aktuálnej epidemickej rizikovosti. 

 

Okres Piešťany bol preradený z červenej farby (1. stupeň ohrozenia) do bordovej farby – (2. 

stupeň ohrozenia)... 

 

Pre „bordové“ okresy platí: 

• RÚŠKA 

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. 

V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, 
šálom alebo šatkou ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre. 

 

• HROMADNÉ PODUJATIA 

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)  

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb 

Základ: max. 6 osôb 

 

• ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV 

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu 

OTP: 50 osôb na sektor 

Základ: 6 osôb na sektor 

 

• KULTÚRNE PODUJATIA 

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu 

OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri 

Základ:  nesmú sa konať 
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• BOHOSLUŽBY 

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu 

OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb 

Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak 
max. 6 osôb) 

 

• OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU 

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)  

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb 

Základ: max. 6 osôb 

 

• SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA 
V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA 

Zaočkovaní: max. 20 osôb 

OTP: nesmú sa konať 

Základ: nesmú sa konať 

 

• TAXISLUŽBY 

Červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča; 

po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom 
s virucídnym účinkom) 

 

• OBCHODNÉ DOMY 

Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, 

zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky. 

 

• HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY 

Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení 

OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe 

Základ: ubytovanie zakázané 

 

• REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA 

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo 
osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky  

OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov najmenej 2 metre  

Základ: okienkový predaj a rozvoz 
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• FITNESS CENTRÁ 

Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 

OTP: zakázané 

Základ: zakázané 

 

• MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE 

Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení 

OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových 

Základ: zakázané 

 

• WELLNESS, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE 

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia 

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení 
a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí 

 

(Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva - www.uvzsr.sk)  

 

 


