Potvrdenie
Karanténne centrum pre vrcholový šport, Šamorín
Šamorín, 8. marca 2021
V súvislosti s aktuálne platným nariadeniami Vlády Slovenskej republiky a opatreniam ÚVZ SR proti šíreniu pandémie
COVID-19 za Karanténne centrum pre vrcholový šport potvrdzujeme, že:
Meno a priezvisko: ...................................................................................
sa účastní ......................................................................................................................................................................
ako vrcholový športovec, resp. člen organizačného tímu, v Karanténnom centre pre vrcholový šport, v Šamoríne.
Vzhľadom na sprísnené opatrenia, ktoré prijíma Vláda Slovenskej republiky v rámci riešenia komplikovanej situácie
pandémie koronavírusu COVID-19 je od 19.11.2020 v Šamoríne zriadené Karanténne centrum vrcholového športu s
cieľom pomôcť slovenskému športu a zabezpečiť kontinuitu športovej prípravy. Štatút Karanténneho centra pre
vrcholový šport1 bol podporený štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR pre šport, Ivanom Husárom, ako aj
splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, Karolom Kučerom, a bol schválený Ústredným krízovým štábom,
rešpektujúc sprísnený režim v súvislosti s bojom proti šíreniu koronavírusu COVID-19.
V areáli je vytvorená bezpečná a kontrolovaná zóna na ubytovanie, stravovanie i športovú prípravu rešpektujúc
mimoriadne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Súčasťou opatrení je aj karanténny ubytovací pavilón,
kontrolovaný a limitovaný vstup na športoviská. Všetci, ktorí sa pohybujú v hermeticky uzavretom priestore
Olympijského tréningového centra sa povinne podrobia testom RT-PCR na ochorenie COVID-19.
Režim fungovania karanténneho centra pre vrcholový šport vychádza z platných rozhodnutí, režimových opatrenia a
usmernení tak, aby bol v súlade s hlavným poslaním verejného zdravotníctva, ktorým je ochrana a podpora
verejného zdravia.
Pri vstupe na územie Slovenskej republiky sa nevzťahuje2 povinná karanténa na vyššie uvedenú osobu na základe
výnimky športovcom a členom realizačných tímov, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom
vrcholovej športovej prípravy v Karanténnom tréningovom centre pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01
Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
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1 – Zriadené na základe VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození ́ verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a
hromadných podujatí ́ zo dňa 13. novembra 2020 https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_16_2020.pdf
2 – Výnimka na základe VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam
osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky zo dňa 12. februára 2021 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_26_2021.pdf

