
        Usmernenie Úradu  verejného zdravotníctva  

       od  19. 04. 2020 
 

 

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 

ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k 

obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí číslo 160 zo dňa 16. 4. 2021 

a s platnosťou od  19. 4. 2021 je možnosť sláviť verejné bohoslužby.  Počet 

osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba 

na 15 m2 z plochy priestoru kostola. (Toto pravidlo platí nielen pre 

bohoslužby, ale aj pre sväté omše spojené s vysluhovaním obradu krstu, 

sobáša a pohrebné sväté omše, resp. iba obrady krstu, sobáša a pohrebu, ako 

aj pre tzv. "individuálnu duchovnú starostlivosť".) Ak táto plocha 

nedosahuje  90 m2 , môže sa tu nachádzať najviac 6 osôb. Do počtu 

zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 

V zmysle tohto obmedzenia  môže byť v našom kostole na sv.  omši 

prítomných  10 ľudí. Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w) a y) zákona sa pre 

výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. b) ustanovujú nasledovné 

opatrenia, ktoré sú podmienkou účasti na sv. omši: 

 

 STÁLE PLATÍ DIŠPENZ OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI 

 Vstup do kostola výlučne s rúškom, resp. prekrytím horných 

dýchacích ciest.  

 Pre vstup na bohoslužby, ako aj na obrady krstu, sobáša a pohrebu 

sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. 

 Pred vstupom do kostola aplikujte dezinfekciu rúk.  

 Dodržiavať vzdialenosť 2 m medzi osobami, to neplatí na prípady u 

ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné s výnimkou 

bohoslužieb s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov 

hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu 

nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2 .  

 Lavica, v ktorej nemožno sedieť je označená štítkom NESEDIEŤ. V 

tejto lavici NESMIE nikto SEDIEŤ.  

 Podobne bude označenie, kde nemôžete sedieť aj na chóre.  

 Počas bohoslužby nesmie nikto v kostole STÁŤ, môže len sedieť. 

Osoby žijúce v jednej domácnosti môžu sedieť v jednej lavici.   

 Dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do 

lakťového ohybu), nepodávať si ruky.  

  Sv. prijímanie sa bude podávať na ruku.  

  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu 

do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté 

prijímanie na záver, ako posledný.  

 Ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa vynechá alebo sa nahradí 

úklonom napr. gestom pohľadu alebo úsmevu). 

 
 

 


