
Dňa 15.03.2020 vláda SR vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 

Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu v znení neskorších predpisov na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie 

výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým 

pracovníkom (uznesenie vlády SR č. 114/2020 zo dňa 15.03.2020). 

Dňa 18.03.2020 vláda SR schválila k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie 

uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie 

zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 (uznesenie vlády SR č.115/2020 zo dňa 

18.03.2020). Účinnosť uznesenia je od 19. marca 2020. 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán 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, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej 

dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe záverov z 

rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 

48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 4211994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 42/1994 Z. z.") 

nariaďuje nasledovné opatrenie: 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do 

odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích 

ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) Žiadame občanov ktorí sú 

v karanténe aby sa nahlásili svojmu všeobecnému lekárovi aj na obecný úrad 

telefonicky alebo e-mailom a nechali na seba kontakt.  

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 na základe záverov z rokovania 

Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona 

č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia: 

A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu 

v mesiaci uzatvoriť: 

1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na 

osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné 

lekárske účely, 

2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 



3. predajne drogérie, 

4. predajne novín a tlačovín, 

5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. 

B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci 

nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať 

povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). 

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 nariadil na základe záverov z rokovania 

Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 opatrenie č. OLP/2733/2020 zo dňa 

24.03.2020, ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. 

marca 2020  mení nasledovne:   

1. Z bodu A) sa vypúšťajú slová „a veterinárnych ambulancií“.   

2. Dopĺňa sa bod C), ktorý znie   

„C) Body A) a B) sa nevzťahujú na:   

1. Verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej 

pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho 

kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.  

2. Verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom 

výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa 

vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim 

nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej 

služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom 

uvedeným v bode 1.  

3. Nemocničné lekárne.  

4. Výkon činnosti podľa bodov 1 a 2 sa môže realizovať iba za nasledovných 

podmienok:   

a. Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín bude prebiehať 

výhradne prostredníctvom pohotovostného okienka.  

b. Farmaceut bude mať zabezpečené prostriedky osobnej ochrany (ochranné rúško, 

prípadne respirátor a jednorazové rukavice).  

c. Čakajúci pacienti budú pred budovou lekárne, zachovajú minimálne dvojmetrové 

rozostupy a budú mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad 

respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).  



d. Počas dňa sa vykoná minimálne jedna hodinová prestávka na účely sanitácie a 

dezinfekcie.“ 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 35512007 Z. z. o 

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

znení neskorších predpisov (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, núdzového stavu na území Slovenskej 

republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 

15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym 

riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov z rokovania Ústredného 

krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), j) zákona č. 

35512007 Z. z. tieto opatrenia: 

1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto 

sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, 

ktorými sú :  

a) denné stacionáre § 40 zákona, 

b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35, 

c) zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,  

d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,  

e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, 

 f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, 

 g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a  

h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle").  

i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne 

dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. 

Termín: od 25.03.2020 do odvolania 

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 na základe záverov z rokovania 

Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona 

č. 355/2007 Z. z.  tieto opatrenia:  



A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky 

maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:  

1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na 

osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné 

lekárske účely,  

2. predajní drogérie,   

3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,  

4. predajní novín a tlačovín,  

5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,  

6. prevádzok telekomunikačných operátorov,  

7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,  

8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a  leasingových služieb,  

9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v 

prevádzke a donáškových služieb,  

10. práčovní a čistiarní odevov,  

11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,   

12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,  

13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,  

14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,  

15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,   

16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,  

17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, 

mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,  

18. prevádzok kľúčových služieb,   

19. zberných dvorov,  

 20. predajní metrového textilu a galantérie, 

 21. predajní a servisov bicyklov,  

22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná 

plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,   

23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, 

farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2. 



B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť 

verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; 

tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad 

prevádzky rýchleho občerstvenia  s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so 

sebou bez vstupu do prevádzky).   

C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom 

maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene 

A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre 

nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických 

opatrení:  

- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami  

(napríklad  rúško, šál, šatka, atď.), 

 - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové 

rukavice,  

- v radách nakupujúcich  zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,  

- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu 

jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,  

- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť  oznam o povinnosti dodržiavať 

vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v 

jednom okamihu.  

D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok 

uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v 

čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.    

E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje 

prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. 

z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce 

služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10. 

 

NAĎALEJ PLATIA AJ ĎAĽŠIE MIMORIADNE OPATRENIA:  
 
- povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, výnimku majú vodiči 
nákladnej kamiónovej dopravy 
- od pondelka 16.3.2020 sú zatvorené školy a školské zariadenia, 
- zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk 
- zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi, 
- na územie SR sa dostanú len osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, alebo 
platným pasom 
- neodporúča sa cestovanie do zahraničia 
- zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy, obmedzenie vnútroštátnej, 
- lode nesmú zastavovať v slovenských prístavoch 
- zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, 
diskoték, 
- zatvorenie kultúrnych zariadení, 



- obmedzenie otváracích hodín na úradoch 
- zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych 
služieb, detských domovoch 
 
14-DŇOVÁ KARANTÉNA 
 
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) 
nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa 
vrátia zo zahraničia. 
Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, 
s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má 
kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za 
nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur. 
Zároveň sa všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca 2020 vrátia zo zahraničia ako 
organizované skupiny alebo sa o ich repatriácii rozhodne, nariaďuje izolácia v zariadeniach 
MV SR. 
 
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19 
 
V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u 
Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas 
uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli 
v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne: 
- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a 
informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze, 
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu 
možného šírenia nákazy, 
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov, 
- v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených 
kontaktoch. 
Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sa infolinky funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K 
dispozícii je aj mailový kontakt. 
Kontakty prístupné pre verejnosť: 
Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 
682, novykoronavirus@uvzsr.sk 
Od 16.03.2020 je obecný úrad v obmedzenom režime ako nestránkový deň. Na doručenia 

listových zásielok môžete použiť schránku umiestnenú pri vchode na obecný úrad.                                                                                                                                

Žiadame obyvateľov aby dodržiavali prijaté opatrenia, lebo nedodržiavaním opatrení 

ohrozujete nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich blízkych a ostatných spoluobčanov. 

Viac info na čísle 034/6538301 alebo emailom obec@plaveckymikulas.sk 

O ďalších opatreniach vás budeme priebežne informovať a odporúčame Vám sledovať 

informácie na webovej stránke obce www.plaveckymikulas.sk                                        

Aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia sú na 

webovej stránke obce www.plaveckymikulas.sk 
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