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Aktuálne krízové opatrenia proti šíreniu vírusu COVID-19 zverejnené na web stránke mesta 

dňa 24.6.2020: 

Od 20.6.2020 po zhodnotení epidemiologickej situácie na území SR Úrad verejného 

zdravotníctva SR spolu s odborným konzíliom rozhodli o ďalšom uvoľnení opatrení a to 

nasledovne: 

- Umožňuje sa činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež, čiže sa otvárajú aj stredné školy 

a druhý stupeň základných škôl (pre potreby napríklad odovzdania učebníc, prebratia 

vysvedčení a podobne). Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu rúška. 

 

- Ruší sa povinnosť zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov 

štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj pri vstupe na kúpaliská a do wellness 

centier. 

 

- Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší 

povinnosť prevádzkovateľom priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu 

v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). 

Stanovuje sa povinnosť pre potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného 

stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom 

potravín, pokrmov a nápojov klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia 

a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu 

prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia 

Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 

 

- Na umelých kúpaliskách sa ruší zákaz používania atrakcií, pri ktorých dochádza k tvorbe 

aerosólov. 

 

- Povinnosť prevádzkovateľov kúpalísk zabezpečiť dvojmetrový odstup na oddychových 

plochách sa mení na odporúčanie. 

 

- Prevádzky, ktoré museli doteraz viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už 

túto povinnosť mať nebudú. 

 

- Ruší sa povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej 

činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. Taktiež nebudú musieť nosiť 

rúška zamestnanci kúpalísk a wellness centier. 

 

- Ruší sa povinnosť zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk). 

 



 

 

- V prevádzkach taxislužieb sa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. 

(Zmena bola vykonaná na základe žiadosti ľudí, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť 

na zadných sedadlách.) 

 

- Ruší sa obmedzenie, že praktický výcvik vo vedení vozidla a údržby vozidla možno vykonávať len 

za účasti jedného účastníka vodičského kurzu a jedného inštruktora. 

 

- Umožňuje sa alternatívne podávanie svätého prijímania prednostne do dlane, následne bude 

umožnené podávanie do úst. 

 

- Organizátor hromadných podujatí bude povinný preukázať regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. 

Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup 

účastníkov  podujatia. 

 

Podrobnosti na nasledujúcich internetových stránkach: 

http://www.uvzsr.sk/ 

https://www.korona.gov.sk 

https://rokovania.gov.sk/ 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation 

https://www.health.gov.sk/Titulka 

https://www.minedu.sk/ 
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