Milí naši hostia a priatelia Kaštieľa Pálffy,
vzhľadom na aktuálne opatrenia v boji proti pandémii COVID-19 a na to nadväzujúce vyhlášky Úradu
verejného zdravotníctva SR (ÚVZSR), ktoré vstúpili do platnosti v 17.12.2021, si Vás dovoľujeme, v
zmysle aktuálne platnej a účinnej vyhlášky ÚVZSR, ktorá upravuje povinnosti prevádzok, informovať,
že:
Kaštieľ Pálffy bude poskytovať služby svojim hosťom v režime OP (osoby očkované, osoby s
prekonaným ochorením COVID-19).
Pre účely tohto režimu OP, je pri návšteve v Kaštieli Pálffy potrebné preukázať sa potvrdením o
očkovaní proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, uvedené
potvrdenie je 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.
Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 („režim OP“) sa považuje:
• osoba kompletne očkovaná,
• osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného
usmernenia MZ SR vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu a zároveň je schopná sa
preukázať:
• certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR
• 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,
• osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami - osoba,
ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí
do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného
na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste,
vydaného do 15. novembra 2021.
Aktuálne platná a účinná vyhláška ÚVZSR umožňuje prevádzkovateľovi Kaštieľa Pálffy, spoločnosti
PALK, a. s., a jeho zamestnancom požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších
priestorov prevádzky Kaštieľa Pálffy predloženie príslušného vyššie uvedeného dokladu, ktorý
preukazuje niektorú z uvedených skutočností; do tohto dokladu je prevádzkovateľ Kaštieľ Pálffy, ako
aj jeho zamestnanci, oprávnený nahliadnuť.
Všetky aktuálne platné a účinné vyhlášky ÚVZSR, ako aj príslušných RÚVZ, nájdete na stránke
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Vestník vlády SR/2021 (https://www.minv.sk/?2021-2).
Poskytovanie služieb a prevádzkový režim Kaštieľa Pálffy bude zodpovedať možnostiam daného
COVID automatu:
Hostinec Palatín ponúka svoje služby v interiéri reštaurácie s regulovanou obsadenosťou a rozostupmi.
V prípade záujmu si môžete stôl rezervovať na +421 907 242 548. Prevádzkové hodiny ostávajú v
nezmenenom režime, informácie o Hostinci Palatín nájdete tu: Hostinec Palatín - KAŠTIEĽ PÁLFFY Svätý
Jur - PRO REGE ET PATRIA (kastielpalffy.sk)

Taktiež je možné informovať sa o degustačných zážitkových večeriach, v prípade záujmu prosím
kontaktujte +421 907 242 548.
Vínotéka ViaJur a komentované degustačné prehliadky WineTours sú Vám k dispozícií v
nezmenených otváracích hodinách. Viac informácií o Vínotéke nájdete tu: Vinárstvo ViaJur - KAŠTIEĽ
PÁLFFY Svätý Jur - PRO REGE ET PATRIA (kastielpalffy.sk) V prípade záujmu o rezervovanie termínu na
WineTours, prosím kontaktujte +421 907 242 548.
Prosíme Vás, aby ste počas návštevy priestorov Kaštieľa Pálffy, Vínotéky ViaJur a ostatných
priestorov kaštieľa nosili v jeho interiérových priestoroch prekrytie horných dýchacích ciest
respirátorom FFP2. Dúfame, že si návštevu Kaštieľa Pálffy užijete aj napriek súčasným obmedzenia.

