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Usmernenie Asociácie Divadelná Nitra 1/2020  

k epidemickej situácii, 18.8.2020, 
 

o činnosti zodpovedných osôb v záujme dodržiavania platných hygienických a protiepidemických 

opatrení počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020. 

Riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra (ďalej len ADN) v zmysle platnej legislatívy v oblastiach 

zdravotníctva, hygieny, bezpečnosti práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, zavádza týmto 

usmernením nasledovné opatrenia s cieľom prevencie, zamedzenia a riešenia mimoriadnej situácie 

počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 (ďalej len DN 2020).  

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Pod pojmom mimoriadna situácia sa rozumie: výskyt ochorenia COVID-19, úraz, požiar, alebo iná 

udalosť, pri ktorej je nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia alebo majetku. 

 

Článok 2 

Prednosť pred týmto usmernením má Vyhláška riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre (ďalej len 

DAB) č .4/2020, vydaná 10.06.2020. Vyhláška DAB je neoddeliteľnou prílohou tohto usmernenia, 

preto sa do neho nebudú prenášať duplicitné opatrenia z vyhlášky. V prípade aktualizácie vyhlášky 

DAB, alebo vydania novej vyhlášky riaditeľom DAB, platí toto ustanovenie naďalej.  

Štáb ADN je povinný včas a vhodným spôsobom informovať o prijatých opatreniach verejnosť. 

V prípade potreby informácie operatívne doplňovať. 

Toto usmernenie ADN je prílohu zmluvy o spolupráci DAB a ADN. 

Článok 3 

Pre čo možno najúčinnejšie plnenie a kontrolu všetkých prijatých opatrení, zriaďuje sa Koordinačný 

štáb (ďalej len KŠ) v zložení : 

- Predseda z ADN, Darina Kárová 

- Zástupca (z radov ADN) 

- Zástupca z DAB, Ján Surovka, 

- Zástupca z DAB, Marek Minarčíny, BOZP, OPP, CO,  

- Peter Mihálik, predseda DHZ, 

Postup KŠ sa koordinuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre, ktorý je 

oboznámený so znením tohto Usmernenia. 

Článok 4 

Povinnosti KŠ 

1. Pravidelne sa stretávať podľa vopred určeného časového plánu, prípadne na mimoriadnych 

stretnutiach. 

2. Prijímať opatrenia na zabezpečenie cieľa tohto usmernenia. 

3. Poverovať vykonávaním opatrení zodpovedné osoby. 

4. Vykonávať kontrolu plnenia všetkých prijatých opatrení, tak z Vyhlášky riaditeľa DAB, ako aj 

z tohto usmernenia.  

5. Navrhovať obom riaditeľom nové účinné opatrenia. 

6. Úzko spolupracovať s RÚVZ v Nitre najmä čo sa týka aktuálnych opatrení okolo COVID-u 

19, prípadne s ďalšími inštitúciami.   
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Rokovania sa budú uskutočňovať v priestoroch štábu ADN. Zvolanie rokovania vykoná telefonicky 

predseda komisie alebo jeho zástupca. 

 

Vzhľadom na rozsiahlosť priestorov konania festivalu DN 2020 a predpokladaný veľký počet 

účastníkov, vrátane účinkujúcich, technického personálu, dobrovoľníkov a pod., zástupca ADN (v 

spolupráci s DAB) presne určí kto, kde, kedy a ako bude konkrétne plniť (kontrolovať) všetky prijaté 

opatrenia.  

 

Článok 5 

Opatrenia je nutné zabezpečiť vo všetkých priestoroch konania festivalu – tak v interiéroch, ako aj 

exteriéroch. A to priamym výkonom na mieste ako aj informáciou šírenou – fyzicky na mieste 

ikonami (vytlačenými letákmi, osobným upozornením), na internete (ticketing, web a sociálne siete 

ADN).  

Základné opatrenia:  

1. Zabezpečiť meranie teploty pri vstupe do budovy (vrátnica, služobný vchod, vstup na hracie 

miesto – Synagóga, Vila K a iné) – účinkujúcim, štábu a dobrovoľníkom (v budove DAB 

podľa dohody s DAB). Zabrániť vstupu osoby s teplotou vyššou ako 37,2. Divákom sa 

teplota nebude merať. 

2. Vstup do priestorov konania/interiérov s rúškom – organizátori, dobrovoľníci, 

účinkujúci a diváci (účinkujúci alebo iní tvorcovia pri produkcii na mieste skúšania/hrania 

rúško mať nemusia). Nepovoliť vstup bez rúška.  

3. Dezinfekcia rúk pri vstupoch do budovy konania – organizátori, dobrovoľníci, 

účinkujúci a diváci. Dezinfekcia aj v sektoroch / územiach konania akcií v exteriéri – diváci.  

4. Zákaz podávania rúk. Vzťahuje sa aj na iné druhy pozdravov s fyzickým kontaktom. 

Článok 6 

Ďalšie opatrenia – aktivity v interiéroch  

1. Dodržať kapacitu divákov, aktuálne do 500 (ráta sa na hrací priestor,  t. j. aj so štábom 

a technickou obsluhou či inými, ktorí pracujú v hracom priestore).  

2. Evidovať počet osôb v sále a iných priestoroch (prichádzajúcich a odchádzajúcich). 

3. Dodržať spôsob sedenia v hľadisku (sediaci diváci): zabezpečiť vynechanie každého 

druhého radu, čo znamená max. polovičná kapacita sály. 

4. Dodržiavať rozostupy pri čakaní v radoch – vzdialenosť 2 m (okrem osôb zo spoločnej 

domácnosti). Rozostupy neplatia pri: spoločnej domácnosti, športových výkonoch, umelcoch 

vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby školiace vs. osoby školené, a iné osoby, ak z účelu 

hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup nemôže byť dodržaný.  

5. Workshopy a iné samostatné uzavreté akcie pre deti. resp. maloletých: neproblematizuje sa 

na základe vyššie spomenutého, ak necestujú z červenej krajiny, pri vstupe a prechode 

divadlom sa musia riadiť pokynmi, (aj hygienické opatrenia), navyše treba písomný súhlas 

rodičov a informáciu o opatreniach a potrebe dodržať opatrenia (informácia je k dispozícii na 

mieste, účinkujúci sú poučení, rodičia dostanú informáciu vopred pred udelením súhlasu).  

6. Zabezpečiť rozdelenie divákov v rámci priestorov na základe „riadeného pohybu“, 

zabezpečiť separátne vstupy do Štúdia a Veľkej sály DAB, ako aj v iných priestoroch.   

7. Zabezpečiť oddelenie divákov resp. návštevníkov a hostí pri vstupe do DAB za účelom 

registrácie alebo zakúpenia vstupeniek – ideálne oddeliť kóju pre tých, ktorí si idú pre 

vstupenky alebo na akreditáciu a pre tých, ktorí idú na predstavenie. 

8. Po pracovných diskusiách vo foyer DAB (meeting point) zabezpečiť hygienu. 
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Článok 7 

Ďalšie opatrenia – vonkajšie aktivity: 

1. Odporučiť divákom nasadiť si rúško. 

2. Umiestniť na všetky dostupné miesta, najmä hranice istých zón programu / území jasné 

informácie o hygienických a protiepidemických opatreniach i postupoch pri príznakoch 

ochorenia. 

3. Zabezpečiť dezinfekciu pri vstupe do ohraničených sektorov / území, vyznačiť ohraničenie 

ako aj 1 vstup a 1 výstup. 

4. Dodržiavať rozostup 5 m2 na 1 diváka. 

5. Zabezpečiť priebežné spočítavanie divákov a preukázanie v aktuálnom okamihu (aplikácia). 

 

Článok 8 

Ďalšie opatrenia – špecifické  

1. Dobrovoľníci – sú braní ako súčasť organizátorov, teda štáb, je nevyhnutné pred nástupom do 

práce ich poučiť (aj BOZP, OPP, CO) a vyžadovať od nich dodržiavanie opatrení. Tieto 

ustanovenia budú súčasťou zmluvy o spolupráci uzavretej s dobrovoľníkmi,. 

2. Občerstvenie – divácka kaviareň nebude k dispozícii, návštevníkom predstavení sa 

odporúča navštíviť prevádzky v okolí divadla. 

3. Občerstvenie – tzv. herecký bufet pre účinkujúcich – odporúča sa len balené jednlo a nápoje, 

funguje v režime dohodnutom s DAB a s účinkujúcimi súbormi. 

4. Čaša vína pre VIP hostí sa nebude konať. Uvítací kokteil po úvodných predstaveniach sa 

bude konať v dohodnutej prevádzke mimo budovy DAB. 

5. Vila K – ADN zabezpečí na mieste informáciu pred vstupom do budovy, na viditeľnom 

mieste pri vstupe pripraví hygienické prostriedky, bude upozorňovať návštevníkov na 

povinnosť nasadiť si rúška, na potrebné rozostupy, po každom predstavení vydezinfikuje 

madlá, kľučky, priestory. WC a sociálne zariadenie vôbec vo Vile K nebudú k dispozícii. 

6. Synagóga – ADN zabezpečí na mieste informáciu pred vstupom do budovy, na viditeľnom 

mieste pri vstupe pripraví hygienické prostriedky, bude upozorňovať návštevníkov na 

povinnosť nasadiť si rúška, na potrebné rozostupy, po každom predstavení vydezinfikuje 

madlá, kľučky, priestory, WC a sociálne zariadenia. 

7. Balónový sprievod – ADN zabezpečí potrebné rozostupy, bude dbať na limitovaný počet 

divákov a označí trasu sprievodu od Synagógy na námestie. 

Článok 9 

Účinkujúci 

1. Účinkujúci sú súbory alebo jednotlivci prichádzajúce/prichádzajúci na festival za účelom 

vystúpenia v programe a to ako hlavnom, tak aj sprievodnom. Povinnosťou účinkujúcich je 

oboznámiť sa s vopred zaslanými opatreniami resp. aktuálnym usmernením ADN a vyhláškou 

DAB a dodržiavať ich. Aktuálne usmernenie poskytne ADN konkrétnym divadlám a bude 

podpísané ako dodatok zmluvy o odohraní predstavenia. Účinkujúce divadlá sa zaväzujú 

informovať všetkých účastníkov zájazdu o aktuálnom usmernení ADN a vyhláške DAB.   

2. Účinkujúci v budove DAB sa budú riadiť Vyhláškou riaditeľa DAB aktuálnou v čase konania 

festivalu. Podobnými opatreniami sa budú riadiť účinkujúci v iných priestoroch konania 

festivalu. 

3. Pri príchode na festival budú účinkujúci vypĺňať dotazník o cestovateľskej anamnéze. text 

dotazníka dostanú vopred pred príchodom do Nitry resp. na festival; 
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Článok 10 

Hygiena a dezinfekcia priestorov, rôzne ustanovenia  

Dezinfekcia v priestoroch DAB sa bude vykonávať spôsobom a prostriedkami, ktoré určuje Vyhláška 

DAB. 

Za účelom koordinácie dezinfekcie priestorov DAB (zamestnanci údržby DAB) sa určí pracovná doba 

štábu DN 2020 (dezinfekcia sa zladí s produkčným kalendárom). Dezinfekcia iných priestorov sa bude 

vykonávať podľa aktuálnych opatrení.   

Príklady pravidiel dodržiavania opatrení:  

1. hygiena hodinu pred predstavením – 17.30 upratovačky, 18.00 diváci do budovy, 18.15 diváci 

do sály (príp. upraviť), 18.30 začiatok predstavenia, upratovačky opäť hygiena;  

2. foyer – zóny, 2 m odstup, smerovka na fajčiareň; 

3. námestie – zóny (zóna sedenie pred vchodmi DAB, zóna Black Box, zóna stage – koncerty, 

divadlo), do každej zóny vstup a výstup;  

4. sedenie vo foyer (registrácia, meeting point ) – rozostupy stoličiek; 

5. púšťanie divákov do budovy – pred budovou „informátor“, na registrácii smerovky na 

schodištia (vpravo, vľavo – rozcestníky);  

6. Veľká sála – sedenie každý druhý rad; 

7. Štúdio – rozostupy;  

8. texty usmernenia ADN, opatrení RÚVZ a Vyhlášky DAB budú k dispozícii na webe nitrafest, 

sociálnych sieťach DN, na viditeľných miestach v slovenskom aj anglickom jazyku. 

Usmernenie ADN a Vyhlášku DAB pred festivalom dostanú všetci účinkujúci v hlavnom a 

sprievodnom programe (príloha zmluvy); 

9. druhy textov základných upozornení vrátane informácií o hygienických opatreniach, 

prevádzke diváckeho bufetu/kaviarne a pod. (vrátane vizuálnych spracovaní v podobe ikon) a 

odkazov na smernicu – vypracuje štáb ADN, za umiestnenie zodpovedá koordinátor kontroly 

opatrení a PR manažér, spolupráca grafik a aranžér;  

10. ADN doplní hygienu do študovne 351 a iných priestorov pohybu štábu a dobrovoľníkov; 

11. ADN nakúpi jednorazové rúška pre štáb a dobrovoľníkov a ako rezervu pre divákov, ktorí si 

svoje neprinesú; 

12.  ADN dodá na vrátnicu DAB a priebežne bude aktualizovať zoznam ľudí pracujúcich v štábe 

a bude vopred oznamovať aj návštevy idúce na štáb; 

Článok 11 

Ďalšie ustanovenia   

Problematika Bezpečnosti práce, Ochrany pred požiarmi, Civilnej ochrany sa bude riešiť štandardným 

spôsobom. Konkrétne ustanovenia budú doplnené zástupcom DAB – bezpečnostným a požiarnym 

technikom. ADN zaistí informovanosť štábu, spolupracovníkov a dobrovoľníkov o týchto opatreniach 

formou školenia. Pri o účinkujúcich to bude riešené v zmluvách o účinkovaní.  

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

Usmernenie ADN je záväzné pre všetkých organizátorov DN 2020 – štáb, spolupracovníkov, 

dobrovoľníkov a partnerov, pre účinkujúcich v programe aj divákov. Podpisom dokumentov ako sú 

zmluvy a čestné prehlásenia sa menovaní zaväzujú k dodržiavaniu uvedených opatrení. 

 

V Nitre 18.8.2020 

       Darina Kárová  

       riaditeľka Asociácie Divadelná Nitra  


