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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

 

sp.zn.: OLP/4738/2020 

Bratislava, 09.06.2020 

 

Opatrenie 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

pri ohrození verejného zdravia 
 

V Ý P I S 
 

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy 

na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území 

Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 

111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym 

riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d) a e) 

zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení  

neskorších predpisov tieto 

 

opatrenia: 
 

E. S účinnosťou od 09. júna 2020 sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. 

všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 

zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy 

v počte nad 500 osôb. 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti: 

 vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka), 

 vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a 
predmetov, 

 zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si 
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 

 zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 

respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 

povinná zostať v domácej izolácii, 

 zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 

 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 

podujatia, 

 pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 
jednorazových papierových obrúskov, 

  zákaz podávania rúk, 

 pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov 
hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí 

pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú 

činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, 
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osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia 

vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 

 v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej 

domácnosti tak, 

že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom 

sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať, 

 zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, 

 podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri. 
 

     Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenie Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020. 

  

O d ô v o d n e n i e 

 

     Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného 

zdravia II. stupňa. 

     Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 

pandémiu ochorenia COVID-19. 

     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie 

epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade 

s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v 

záväznej časti tohto opatrenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň 

uložil prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby 

povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia. 

 

     Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) 

zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva 

uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. 

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

hlavný hygienik Slovenskej republiky 


