
Opatrenia účinné od 12. januára 2022 

Pre náš kostol bude platiť nasledovné: 

Cez týždeň: 

Každá svätá omša bude v režime OP (očkovaní a prekonaní) 

Kostol sa bude otvárať 40 minút pred začiatkom svätej omše.  

Otvorený bude iba hlavný vchod. Pri odchode z kostola bude otvorený 
aj druhý vchod. (Božské Srdce) 

Chór kostola aj kaplnka Sedembolestnej bude cez týždeň uzatvorený. 

Pri vstupe prosím bez vyzvania sa preukázať potvrdením o očkovaní 
prípadne prekonaní ochorenia. 

35 minút pred začiatkom svätej omše bude spoločná modlitba 
posvätného ruženca.  

Pri vstupe prosím dezinfikovať si ruky. 

Mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom! 

Prosím zaujať miesto, ktoré je presne označené: „miesto na sedenie“! 

Kapacita bude 25 % obsadenosti (pre nás cca 160 veriacich)! 

Počas týždňa (pondelok až sobota ráno) sa bude pri svätých 

omšiach spievať! 

 

V nedeľu a prikázané sviatky: 

Kostol sa bude otvárať 40 minút pred začiatkom svätej omše.  

35 minút pred začiatkom svätej omše bude iba spoločná modlitba 
posvätného ruženca. 

Pri vstupe prosím dezinfikovať si ruky.  

Preukázať sa potvrdením o očkovaní prípadne prekonaní ochorenia.  

Riadiť sa pokynmi usporiadateľov. 

Mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom! 

Prosím zaujať miesto, ktoré je presne označené: „miesto na sedenie“! 

Kapacita bude 50 % obsadenosti (pre nás cca 320 veriacich)! 

Pri svätých omšiach sa nebude spievať! Sväté omše budú tiché 

recitované (aby sa mohlo zúčastniť čo najviac veriacich).  

 



Opatrenia účinné od 12. januára 2022 

 

Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu 

a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v 
kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného 
podujatia 

(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP) 

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom 

b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v 
kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného 
podujatia 

(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so 

spevom, OP) 

Režim základ 

- individuálna pastorácia 

(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný 

rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť 

rady čakajúcich) 

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. 

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia 

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a 

obradu krstu 

a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu 

b| v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým 
vydezinfikovať ruky; pri prijímaní "pod obojím" použiť pri každom prijímajúcom vždy 
novú lyžičku 

c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou 

d| v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby 
s vodou 

!!! Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými 
hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej 
situácie nariadiť prísnejšie opatrenia !!! 

- vyhláška k organizácii hromadných podujatí (účinná od 12. 1. 2022) 

- vyhláška UVZ SR 2/ 2022 (pdf) 

 

 



 

 

Na účely vyhlášky sa pod pojmom OP rozumie: 

Očkovaní alebo prekonaní (OP): 

a) osoba kompletne zaočkovaná * 

b) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu 
COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania 
proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa preukázať: 

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia 
MZ SR 

a 2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším 
ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 
48 hodín od odberu v prípade antigénového testu 

c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období nie viac ako 
180 dňami ** 

d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku 

* definícia kompletne zaočkovanej osoby 

- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou 

- osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou 

- osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky 
očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka 
podaná do 180 dní od prekonania ochorenia 

** Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho 
výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia 
od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe 
antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021. 

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní 
COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V 
opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, 
z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. 

 

 



 


