
 

 

 

Na vedomie všetkým športovým klubom a individuálnym členom s príslušnosťou k Zväzu 
slovenského lyžovania 
 
 

Upresnenie k opatreniam Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky  pre výkon športovej prípravy 

v lyžovaní. 
 

 

Dole nižšie uvedené upresnenia sa týkajú nasledovných foriem pretekov v lyžovaní: 
1./ exteriérový pretek v lyžiarskom stredisku 
 
Pri realizácii športovej prípravy jednotlivcov s klubovou príslušnosťou je povinnosťou 
vedenia klubu a prevádzkovateľa lanovej dráhy/vleku a tratí zabezpečiť nasledovné 
opatrenia a ich bezpodmienečné dodržanie v súlade s aktuálnym  opatrením ÚVZ SR:  

  
• vedúci tréner je povinný vyhradiť priestor tréningu pokiaľ sa nejedná 

o izolovanú zjazdovú trať, ktorá je ohraničená prirodzeným terénnym prvkom 
alebo inak (hranica lesa, hranica lúky, hranica snehovej vrstvy, bezpečnostné 
siete, oplôtky a pod...),  

• Stretnutie trénerov, stretnutie organizačného výboru (JURY) bude vždy 
len  online stretnutie 

• Pri tvorbe štartovej listiny sa športovec do 10 rokov nemusí preukázať 
negatívnym testom COVID-19, športovci starší ako 10 rokov vrátane trénera 
musia mať so sebou potvrdenie o negativite na COVID-19 nie staršie ako 3 dni, 

• Kategórie súťažiacich: Pre zníženie počtu naraz sa pohybujúcich ľudí 
v priestoroch určených na preteky, budú pretekové dni rozdelené 
nasledovne: 

Sobota: Kategória mladší predžiaci, žiaci v poradí najskôr dievčatá, 
potom chlapci 
Nedeľa : Kategória starší predžiaci, žiaci v poradí najskôr dievčatá, 
potom chlapci 

• Na pretekoch a tréningoch je účasť divákov, podporovateľov, rodičov 
zakázaná. V priestoroch určených na organizovanie pretekov sa môžu 
pohybovať iba osoby poverené organizáciou pretekov, pretekári a tréneri.  

• Rozdanie štartovacích čísel a skipassov – Vedúci družstva si za dodržania 
hygienických pokynov R – O – R prevezme v deň pretekov tašku so 
štartovacími číslami a skipassmi pre pretekárov a trénerov, v kancelárii 
pretekov. Zároveň obdrží pokyny k časovému harmonogramu 
a dodržiavaniu bezpečnostno – hygienických opatrení.  Klub a pretekári 
klubu, ktorí sa nebudú riadiť opatreniami, budú zo súťaže vylúčení. Vydaj 
bude zabezpečený cez výdajne okienko. 



 

 

• Prehliadka trate – Individuálne chlapci a dievčatá, platia pravidla R – O – 
R  

• Priestor štartu – Každý klub bude mať vyhradené miesto prípravy svojich 
pretekárov. Miesta budú od seba v dostatočnej vzdialenosti, mechanicky 
predelené. Všetky osoby pohybujúce sa v priestoroch štartu musia 
dodržiavať pravidlá R – O – R, iba štartujúci pretekár si môže na výkon 
športu dať rúško dole.  

• Na štart sa pretekári budú posúvať cez koridory, jednotlivo 
• pokiaľ prevádzka lanového zariadenia nie je bezobslužného typu a 

prevádzkovateľ musí zabezpečiť technika obsluhy vleku, tento sa nezapočítava 
do počtu osôb šesť (6) uvedených vyššie,  

• v prípade viacmiestnej lanovej dráhy (sedačka) nesmú byť športovci spoločne 
na sedačke, ale jednotlivo,  

• vedúci tréner skupiny sa nesmie meniť, je to osoba výlučne priradená ku 
skupine, 

• vstup a pobyt v mieste preteku umožniť len s prekrytými hornými dýchacími 
cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál šatka), 

• zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje s výnimkou 
osobného pitného režimu športovca (vlastná fľaša), 

• zabezpečiť aby osobné športové pomôcky neboli medzi športovcami 
požičiavané ale ostali jedinečné pre každú osobu (chrániče, palice, prilba, 
okuliare, rukavice,  a pod...) 

• hygienické zariadenia v priestore strediska musia byť vybavené tekutým 
mydlom a papierovými utierkami,  

• zákaz podávania rúk a iného telesného kontaktu medzi športovcami 
• Vyhlásenie výsledkov a ocenenie umiestnených pretekárov – Vyhlásenia 

výsledkov sa môžu zúčastniť iba pretekári, ktorí budú ocenení. Stupne 
víťazov nebudú použité. Vyhodnotení pretekári budú stáť v 2m 
odstupoch. V počte maximálne 6 osôb. Platí pravidlo R – O – R 

• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového 
ohybu, nepodávať si ruky),   

 
 

Ak  sa  u osoby  prejavia  príznaky akútneho  respiračného  ochorenia osoba musí okamžite 
opustiť miesto a urýchlene kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.  
 
 
Bratislava, 18.12.2020 
 
Zväz slovenského lyžovania, o.z. 
 
------------------ 
Tento dokument bol vytvorený v spolupráci s odborným pracoviskom Úradu verejného 
zdravotníctva v Banskej Bystrici. 
 


