
Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 

 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 

pri ohrození verejného zdravia 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. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov nasledovné 

opatrenia: 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, 

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať 

hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 

osôb. 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, 

fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať 

akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. 

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 hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného 

podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce 

v spoločnej domácnosti alebo pre partnerov, 

- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov. 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 20. mája 2020. 

 

 

 



Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.  

 

O d ô v o d n e n i e 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 

23.03.2020 z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 

písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým 

fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakázal 

organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej 

povahy. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu tak v Slovenskej republike, Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pristúpil ku kroku uvoľnenia podmienok 

organizovania hromadných podujatí a to zavedením limitu počtu ľudí, od ktorého sa na 

hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťahuje, ako aj zavedením špecifických 

podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať. 


