TRINITY SHOOTOUT 2021
CAS TRAINING
21.09.2019 DOMANIŽA
HORNÁ STRELNICA
VESTNÍ K VLÁDY

PROGRAM
Slovenskej
republiky

Ročník 31

08:30-09:00 Registrácia (HS)

Uverejnené 12. augusta 2021

241
09:00-13:00 CASVYHLÁŠKA
Training
- 6 stages (HS)

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

13:00-14:00 Kraut soup training

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b
zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y), z) a aa) zákona tieto
opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

14:00 Vyhodnotenie (HS)
14:30- 16:00 Valná Hromada SAWS (HS)
§1

(1) Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:
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d) osoba do 12 rokov veku.
(2) Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „osoba
v režime OTP“) sa na účely tejto vyhlášky považuje:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať 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, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
(3) Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia
COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom
prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa
osoby.

Prosíme o skorú online registráciu na tréning cez web SAWS

V(4)prípade
otázok kontaktujte RHOD a BAMBINO
Organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov

hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku
1 alebo 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
§2
Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
(1) Ak táto vyhláška ďalej neustanovuje inak, všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom

