
Stupeň ostražitosti I.kanoistika 

Organizácia súťaží 

 

Pri vstupe do areálu bude povinnosť preukázať sa potvrdením o vykonaní 

negatívneho testu z piatka 4.6.2021, alebo soboty 5.6.2021, alebo potvrdením, na 

ktoré sa vzťahuje nižšie uvedená výnimka. 

Každý účastník po zaregistrovaní dostane ID náramok na ruku. 

 

Zoznam MOM v okrese Bratislava V 

https://www.e-vuc.sk/bsk/zdravotnictvo/mobilne-odberove-miesta/bratislava-

v.html?page_id=139554 

 

Cestou na AVŠ je napr  MOM na 

parkovisku pred objektom 

Slnečnice Trch Zuzany Chalupovej  

3984/5 

85107  Bratislava - mestská časť 

Petržalka Žltý mobilný kontajner    

otvorený denne 9,00 -13,00 a 13,30 

– 17,30 

Rusovce Vývojová 228, Rusovce 

Balkánska 280/51 

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného 

športového podujatia iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT -PCR 

alebo LAMP testu na ochorenie COVID –19 nie starším ako 72 hodín 

alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie 

starším ako 24 hodín. Negatívny výsledok antigénového testu je možné nahradiť 

potvrdením o nasledovných skutočnostiach:  

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny a od tejto udalosti uplynulo 

viac ako 14 dní, 

b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny a od tejto udalosti 

uplynulo viac ako 4 týždne, 

c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania (mRNA alebo vektorovou 

vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od 

prekonania ochorenia COVID-19, 

d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, 

e) ide o osobu do 10 rokov veku. 
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